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TOETS FA-MA101 10 MAART 2017 UITWERKING 
 

GvdB 

Vraag 1             13 pt 

Mevrouw H. (48 jaar) is bekend met astma, diabetes mellitus type II en migraine. Ze gebruikt de 

onderstaande geneesmiddelen:  

 

 amitriptyline 50 mg  2 dd 1 

 fluticason 100 mcg 2 dd 1 inhalatie  

 metformine 850 mg  2 dd 1 

 salbutamol 100 mcg zo nodig 2 inhalaties; max. 12 per etmaal 

 simvastatine 40 mg ’s avonds 1  

 sumatriptan 50 mg  z.n. 1 tablet; max. 2 per aanval  

 

Amitriptyline is ooit door een neuroloog gestart en wordt al een aantal jaren gebruikt. De huisarts 

heeft de indruk dat het weinig doet. Ook in verband met het overgewicht van mevrouw wil hij 

overstappen op een ander migraineprofylacticum.  

 

a. Wat vind je van de onderstaande alternatieven voor amitriptyline? Betrek in je antwoord de 

comorbiditeiten en comedicatie  (3 x 2 punten):  

 

Topiramaat 

kan: het is geregistreerd als migraineprofylacticum, leidt eerder tot gewichtsverlies dan –toename en 

is geen probleem bij astma.  

 

 Metoprolol 

zou effectief kunnen zijn, maar is gezien de astma (bronchoconstrictie) geen goed plan. Diabetes is 

hier geen overwegend tegenargument: de kans op hypoglykemieën is klein bij gebruik van alleen 

metformine.  

 

Diclofenac (NSAID) 

onderhoudsbehandeling met een NSAID is niet geïndiceerd: als het al werkt levert het behoorlijke 

risico’s op (o.a. maagbloedingen).  

 

 

In de informatietekst in het Farmacotherapeutisch Kompas over sumatriptan staat onder meer het 

volgende te lezen:  

 

Contra-indicaties 

Myocardinfarct, ischemische hartaandoeningen of coronaire vaatspasmen in de voorgeschiedenis. Perifere 

vaataandoeningen. Symptomen die duiden op ischemische hartaandoeningen. Matige tot ernstige 

hypertensie, milde ongecontroleerde hypertensie. Ernstig gestoorde leverfunctie. Doorgemaakte CVA en 

TIA. 
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b. Leg uit wat de reden is (en het mechanisme) dat sumatriptan gecontra-indiceerd is bij ‘perifere 

vaataandoeningen’ (3 punten)  

 

Sumatriptan is, via activatie van de 5-HT1B-receptor, een vaatvernauwer. Deze vernauwing is 

ongewenst wanneer de circulatie al verminderd is, zoals bij perifere vaataandoeningen.  

 

c. Zolmitriptan is een alternatief voor sumatriptan. Stel dat iemand zou beweren dat zolmitriptan 

bij een migrainepatiënt werkt als een anti-inflammatoire stof, zou je het daar mee eens zijn? 

(licht toe in detail). (4 punten)  

 

Dat is een te verdedigen stelling: de migraineuze hoofdpijn is het gevolg van een inflammatieproces 

bij de vaatjes in de dura mater, veroorzaakt door o.a. CGRP. Zolmitriptan vermindert het vrijkomen 

van deze inflammatoire stof en daarmee de ontsteking.   

 

Vraag 2             11 pt 

Mevrouw T. (82 jaar) lijdt aan Lewy Body dementie (LBD). Als gevolg van haar stijfheid is ze 

afhankelijk van een rolstoel geworden. Ze verblijft sinds twee jaar in een woon/zorgcentrum en 

gebruikt de onderstaande geneesmiddelen:  

 

 levodopa/carbidopa 100/25   4 dd 1 

 biperideen 2 mg     2 dd 1   (muscarine-antagonist) 

 entacapon  200 mg   4 dd 1   (COMT-remmer)  

 selegiline 5 mg   1 dd 1 

 

a. De verpleeghuisarts overweegt om een proefbehandeling met rivastigmine in te zetten.  

Geef aan of je dit een goed idee vindt en neem hierin onder meer de volgende aspecten mee: 

effectiviteit bij de aandoening van de patiënt, ongewenste beïnvloeding van de motorische 

verschijnselen en interacties met de gebruikte geneesmiddelen. (5 punten)  

 

Op zich heeft rivastigmine mogelijk enige effectiviteit bij LBD (onderbouwing niet heel sterk). In dit 

geval is het onlogisch om het te geven aangezien er nog een muscarine-antagonist wordt gebruikt 

(biperideen). Die kan ongunstige effecten hebben op o.a. geheugen. En inderdaad kan rivastigmine 

een lichte verslechtering geven van de motorische verschijnselen, maar dat weegt doorgaans niet op 

tegen het (bescheiden) therapeutische effect.  

 

b. Een jaar later wordt pramipexol aan de medicatie toegevoegd. De reden om dit middel voor te 

schrijven is: motorische complicaties door langdurig gebruik van levodopa. Beschrijf deze 

complicaties. (3 punten) 

 

Mogelijkheden:  

 end-of-dose effect (= wearing off). de werkingsduur van levodopa is erg kort geworden. 

 onvoorspelbare on-off-verschijnselen.  
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c. Dopaminerge geneesmiddelen, en dan met name pramipexol, kunnen ingrijpende effecten op 

het gedrag van de gebruikers hebben. Welke? En wat is hier vermoedelijk het aangrijpingspunt 

voor (welk hersendeel)?  (3 punten)  

 

Impulscontrolestoornissen, o.a. gokverslaving, seksuele ontremming. 

betrokken hersendeel: Nucleus Accumbens = het beloningscentrum.  

 

MvN 

Vraag 3               6 pt 

a. Bij veel van de patiënten met de triple negatieve variant (ER-, PR- en HER-, ongeveer 5-10%) 

wordt de borstkanker veroorzaakt door een erfelijke aanleg. De meeste bekende oorzaak is een 

mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen. BRCA is een eiwit dat DNA kan herstellen of apoptosis kan 

inluiden als het DNA niet meer te repareren is.  

Welk ander eiwit is belangrijk voor het herstellen van DNA-schade en bij welke celbiologische 

kankereigenschap(pen) speelt dit eiwit een belangrijke rol? (3 punten) 

 

Het eiwit P53. Deze speelt een belangrijk rol bij: het ontduiken van apoptosis (evading apoptosis) en 

genomische instabiliteit (genomic instability) 

 

b. Stel een patiënte met een vergevorderd stadium van borstkanker, uitzaaiingen in de lever en 

botten, triple-negatief, wordt gezien door een oncoloog. Deze mevrouw wordt behandeld met 

chemotherapie en krijgt een TAC-kuur.  

Welke geneesmiddelen zitten er in deze kuur? Benoem het aangrijpingspunt van deze 

geneesmiddelen.  (3 punten) 

Docetaxel:  depolarisatie microtubili tijdens de mitose, remming reorganisatie netwerk 

van microtubili 

Doxorubicine:  topoisomerase II, remming DNA- en RNA-synthese 

Cyclofosfamide:  alkylering van het DNA  (G2- of S-fase) 

 

 

MV 

Vraag 4             12 pt 

De heer B. (64 jaar) komt bij de huisarts voor zijn COPD-controle. Zijn klachten zijn onveranderd 

zoals hoesten, het ophoesten van slijm vooral in de ochtend en lichte kortademigheid bij inspanning. 

Hij rookt al 40 jaar een pakje sigaretten per dag. Ondanks diverse pogingen is het niet gelukt om te 

stoppen met roken.  

Tijdens de controle geeft de heer B. aan dat hij meer last heeft van benauwdheid dan twee maanden 

geleden; hij kan zijn echtgenote niet meer bijhouden bij het wandelen. De huisarts voert een 

spirometrietest uit: de longfunctie FEV1 bedraagt 70% van de voorspelde waarde (GOLD II) 

Op dit moment gebruikt de heer B. alleen ipratropiumbromide cyclocaps 4 dd  40 microgram. 

 

De heer B. gaat na het bezoek aan de huisarts naar de apotheek met het volgende recept: 

R/ tiotropium 18 mcg/caps 

 1 dd 1 caps inhaleren 

 



4 van 8 
 

 Salbutamol inhalatiepoeder 200 mcg/caps 

 Zo nodig 4 dd 1 caps inhaleren 

 

De huisarts heeft tegen de hert B. gezegd dat hij dient te stoppen met ipratropium. 

 

a. Tiotropium en ipratropium behoren tot de groep van de parasympathicolytica. Leg uit hoe deze 

twee middelen tot vermindering van de klachten bij COPD leiden (werkingsmechanisme, 

receptoren). (4 punten) 

 

Tiotropium en ipratropium zijn muscarine-antagonisten/anticholinergica. Blokkade van 

(voornamelijk) de M3-receptor op bronchiaal glad spierweefsel  bronchodilatatie en daling 

mucussecretie 

 

b. Is er een therapeutische rationale om tiotropium en salbutamol samen voor te schrijven? 

Verklaar je antwoord. (4 punten) 

 

Ja, de twee geneesmiddelen hebben een verschillend behandeldoel. 

Tiotropium is een LAMA (long acting muscarine antagonist). Bij aanhoudende klachten van dyspneu, 

exacerbaties wordt bij patiënten overgestapt op een onderhoudsbehandeling met een langwerkende  

luchtwegverwijder. 

Salbutamol (SABA) kan worden gebruikt als ‘zo nodig’ medicatie bij verergering van de klachten (bijv. 

door inspanning) 

 

c. Het nichtje van de heer B. is 37 jaar en heeft nooit gerookt. Toch heeft ook zij COPD. Na 

onderzoek is gebleken dat zij een α1-antitrypsinedeficiëntie heeft. Verklaar hoe deze genetische 

afwijking kan leiden tot het ontstaan van COPD. (4 punten) 

 

(Bij de pathofysiologie van COPD spelen inflammatoire cellen, oxidatieve stress en de disbalans 

tussen proteases en antiproteases een rol.) 

α1-antitrypsine is een antiprotease. Antiproteases remmen de werking van proteases, zoals 

neutrofiele elastases en matrix metalloproteinases,  die kunnen leiden tot afbraak van de alveoli 

(emfyseem) en tot hypersecretie van mucus (chronische bronchitis). 

 

 

PA 

Vraag 5             16 pt 

Mevrouw van der Wielen, 61 jaar, heeft nu drie jaar diabetes mellitus type 2. Momenteel gebruikt ze 

2 x daags 1000 mg metformine. Daarnaast gebruikt ze geneesmiddelen tegen hypertensie en 

hypercholesterolemie. Haar HbA1c is recentelijk geprikt en blijkt 57 mmol/mol te zijn. Op basis van 

deze gegevens wil de huisarts  1 x daags gliclazide 80 mg toevoegen  aan metformine om de HbA1c 

te verlagen naar onder de 53 mmol/mol. 

 

a. In de pathogenese van diabetes mellitus type 2 spelen verminderde insulinegevoeligheid en 

verminderde insulinesecretie een belangrijke rol. Verklaar hoe de vermindering van 

insulinesecretie tot stand komt. (3 punten) 



5 van 8 
 

 

Het gevolg van insulineresistentie is hyperglycaemie en veel vrije vetzuren in het bloed. 

De hyperglycaemie en de vrije vetzuren leiden  tot glucotoxiciteit en lipotoxiciteit.  

Deze hebben overigens ook weer een negatief effect op het functioneren van de betacellen in de 

pancreas.  

 

b. Beschrijf het werkingsmechanisme van gliclazide. Verklaar waarom gliclazide een zinvolle 

toevoeging is aan de bestaande therapie met metformine. (5 punten) 

 

Gliclazide blokkeert ATP-afhankelijke kaliumkanalen , resulterend in calciuminflux , depolarisatie  

met uiteindelijk insulineafgifte als gevolg. 

Gliclazide zorgt i.t.t. metformine voor een verhoogde insulineafgifte uit de bètacellen. Metformine 

remt de glucoseproductie en verbetert de insulinegevoeligheid en doet niets op de insulineafgifte.  

 

Na twee jaar blijkt de Hb1Ac-waarde 58 mmol/mol te zijn. Omdat de diabetes moeilijk onder 

controle te krijgen is en de patiënt  geen insuline wil spuiten, besluit de huisarts om de DPP-4-

remmer sitagliptine toe te voegen.  

 

c. Leg uit hoe dit middel werkt en of dit middel invloed heeft op het lichaamsgewicht in vergelijking 

met sulfonylureumderivaten. (4 punten) 

Sitagliptine werkt op het incretinesysteem. Het zorgt voor remming van de afbraak van o.a. GLP. 

Hierdoor worden de fysiologische effecten van  GLP versterkt, zoals toename van insulinesecretie, 

remming afgifte glucagon, onderdrukking eetlust en remming maaglediging.  

Dit middel heeft geen duidelijk significant effect op het lichaamsgewicht in tegenstelling tot SUD’s 

(stijging) en GLP-analogen (daling). 

  

d. Bij de formulering van insuline dient men rekening te houden met chemische en fysische 

stabiliteitsproblemen. Beschrijf waarom fysische instabiliteit veel voorkomt bij insuline in een 

insulinepomp.  

Bij welke andere formulering van insuline is fysische instabiliteit ook een probleem? (4 punten) 

 

Insulinepomp: grote kans op aggregaatvorming door interactie met kunststof, langere tijd op 37◦C 

en schudden/bewegen  

Bij insulinesuspensies is er kans op irreversibele aggregaatvorming (caking)  
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TdB 

Vraag 6             14 pt 

Bij een patiënt van 65 jaar wordt de diagnose hartfalen gesteld. De ejectiefractie van het hart is 52%. 

De patiënt is bekend met langdurig bestaan van hypertensie.  

Zijn medicatie is zes weken na de diagnose hartfalen als volgt: 

 

 furosemide 1 dd 20 mg 
 captopril  3 dd 25 mg 
 carvedilol  2 dd 25 mg 
 simvastatine  1 dd 40 mg voor de nacht 

 

a. Van welke vorm van hartfalen is bij deze patiënt sprake, HF-PEF of HF-REF? Heeft deze vorm van 

hartfalen consequenties voor de farmacotherapie ten opzichte van de andere vorm? (4 punten) 

Hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HF-PEF), vroeger diastolisch hartfalen.  

Bij HF-PEF t.o.v. HF-REF is van de verschillende geneesmiddelen die bij hartfalen kunnen worden 

toegepast het effect op klinisch relevante eindpunten (zoals hospitalisaties en mortaliteit) niet 

aangetoond. 

 

b. Leg het mechanisme uit hoe bij deze vorm van hartfalen oedemen kunnen ontstaan. Begin de 

uitleg met wat er in het hart misgaat. (5 punten) 

 
Door de langdurige hypertensie ontstaat er een relaxatiestoornis van het hart. Het hart kan door een 

dikkere wand dus niet meer goed worden gevuld. De ejectiefractie is normaal maar door de mindere 

vulling van het hart ontstaat er een verminderde cardiale output (forward failure of afgenomen HMV 

of CO). Hierdoor wordt het RAAS geactiveerd waardoor door toename aldosteron natrium en vocht 

wordt vastgehouden in de nier en door angiotensine II een vasoconstrictie optreedt. Het vocht 

vasthouden en vasoconstrictie leiden tot falen (decompensatie) van het hart waardoor een 

backward failure optreedt en oedemen ontstaan. 

 
c. Waarom wordt carvedilol (bètablokker) voorgeschreven? Het is toch een negatief inotroop 

middel en zou daardoor de contractiekracht van het hart verslechteren? (3 punten) 

 
Carvedilol heeft inderdaad als acuut effect dat het de contractiekracht van het hart kan verminderen 

wat op zich negatief is, maar op langere termijn gaat het de remodelling tegen door de schadelijke 

effecten van noradrenaline tegen te gaan 

 
d. Is bij de patiënt het gebruik van acetylsalicylzuur aangewezen? Leg uit. (2 punten) 

Nee, er staan in de gegevens geen aanwijzingen dat de patiënt eerder een uiting van een hart en 

vaatziekte heeft gehad. 
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Vraag 7             10 pt 

De heer Jansen (77 jaar) is altijd gezond geweest, maar heeft plotseling last gekregen van 

hartkloppingen. De cardioloog stelt vast dat de hartfrequentie ongeveer 150 slagen per minuut is en 

dat deze totaal onregelmatig is. Op het electrocardiogram blijken geen P-toppen aanwezig.  De 

diagnose is atriumfibrilleren. 

 

a. De cardioloog kiest voor de strategie om deze patiënt te behandelen met frequentiecontrole.  

Leg uit welke geneesmiddelen de cardioloog zal voorschrijven, wat de behandeldoelen zijn en 

wat op hoofdlijnen de werkingsmechanismen van de medicamenten zijn. (6 punten) 

Bètablokker, bijv. metoprolol (2 tot 3 maal daags en bij vertraagde afgifte vorm 1x daags), grijpt aan 

op de bèta1-receptor. Vertraagt de AV-geleiding waardoor de hartfrequentie daalt. Doel is 

hartfrequentie ten minste onder de 110 slagen per minuut te krijgen.  

Tevens is een antistollingsmiddel nodig (vertraging fibrinevorming) omdat atriumfibrilleren het risico 

op trombo-embolie verhoogt met name als risico TIA/CVA. De CHA2DS2VASc is 2 en dus volgens de 

richtlijn is antistolling nodig . Doel is dus het risico op thrombo-embolie te verlagen. Voorbeeld van 

een geneesmiddel kan een van de coumarines (fenprocoumon of acenocoumarol) zijn of een DOAC 

(o.a. dabigatran, apixaban) 

 

Na een twee jaar blijkt dat de patiënt naast atriumfibrilleren ook hartfalen heeft ontwikkeld. De 

cardioloog besluit de medicatie die de patiënt tot nu toe gebruikte voor de behandeling van de 

hartritmestoornis om te zetten naar digoxine.  

 
b. Welke laboratoriumbepalingen zijn van belang om digoxine veilig te kunnen toepassen. Leg uit. 

(4 punten) 

Digoxine heeft een smalle therapeutische breedte. Zijn de digoxinespiegels te hoog, dan kan een 

digitalisintoxicatie ontstaan met o.a. ernstige hartritmestoornissen. Creatinine bepalen voor 

evaluatie van nierfunctie. Als de nierfunctie verslechtert,  zal de digoxinespiegel stijgen omdat 

digoxine grotendeels onveranderd in de urine terechtkomt.  Verder kalium meten omdat een laag 

kalium het risico op een digitalisintoxicatie verhoogt. 
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Vraag 8             10 pt 

a. Stel dat een gerandomiseerde studie zonder blindering is uitgevoerd. Over welke vorm van bias 

dient men zich dan zorgen te maken? Maakt het dan wat uit of in de studie subjectieve 

(bijvoorbeeld pijn) of objectieve uitkomsten (bijvoorbeeld mortaliteit) zijn gemeten? Leg uit. (5 

punten) 

 

Het gaat om informatie bias. Bij subjectieve uitkomsten kan informatiebias ontstaan omdat de 

kennis over het geneesmiddel de waarneming van klachten/symptomen door een patiënt kan 

beïnvloeden (bijv. als het om een studie gaat om pijnklachten te verminderen en een patiënt weet 

dat hij een placebo krijgt).  Ook bij objectieve uitkomsten kan informatiebias ontstaan doordat de 

patiënt zich tijdens de studie anders kan gedragen waardoor de prognose wordt beïnvloed (bijv bij 

hart- en vaatziekten trial meer gaan sporten, gezonder eten etc indien de patiënt weet dat hij 

placebo krijgt). 

 
b. In een gerandomiseerde studie van 5 jaar werden acetylsalicylzuur (asa) en placebo met elkaar 

vergeleken op het eindpunt hartinfarct. Stel dat in de asa-arm de cumulatieve incidentie 2% is en 

in de placebo-arm 4%.  

Bereken de number-needed-to-treat (NNT) en de relatieve risicoreductie (RRR) en leg uit wat 

deze effectmaten betekenen. (5 punten) 

 

NNT: 1/(0,04-0,02) = 1/(0,02)=100/2=50.  

Dus 50 patiënten moeten gedurende 5 jaren met acetylsalicylzuur worden behandeld om 1 

hartinfarct te voorkomen  in vergelijking met de behandeling met placebo. 

 

RRR: 1 – relatief risico = 1 – 0,02/0,04 = 1 – 0,5 = 0,5 = 50%.  

Dus acetylsalicylzuur verlaagt het risico op het optreden van een hartinfarct met 50% in vergelijking 

met een placebobehandeling  

 


