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FA-401  Toets, vrijdag 2 oktober 2009 
 
Elke vraag telt mee voor maximaal 5 punten, tenzij anders vermeld.  
Gebruik van woordenboeken en andere informatiebronnen is niet toegestaan.  
 
JR 
1) Onderstaande tabel wordt gebruikt om het acute coronaire syndroom te diagnosticeren en te classificeren. Behalve 
de aan- of afwezigheid van ST-elevatie – die uit het ECG bij opname kan worden afgelezen - dient men vast te stellen of 
er sprake is van myocardiale necrose. 
 

 
 
a) Hoe stelt men myocardiale necrose vast? 
 
Men stelt myocardiale necrose vast door de plasmaspiegels van troponine T, troponine I en/of creatine kinase MB te 

bepalen. Een verhoogde waarde van één of meerdere van deze biomarkers wijst op myocardiale necrosis. 
 
b) Leg uit, aan de hand van het farmacologisch werkingsmechanisme, waarom een β-blokker de omvang van het 
infarct kan beperken. 
 
De omvang van het infarct wordt bepaald door de duur en de ernst van de ischemie die er aan ten grondslag ligt. Deze 

ischemie leidt op zijn beurt tot een  verstoring van het evenwicht tussen O2-aanvoer en O2-verbruik in het myocard. De 

schade aan het weefsel wordt dus bepaald door de duur en mate van verstoring van de O2-balans. Een β-blokker herstelt 

(deels) de balans tussen O2-aanvoer en O2-verbruik. Enerzijds zorgt de β-blokker voor een verminderd O2-verbruik 

(hartfrequentie daalt, contractiekracht daalt) en anderzijds voor een verbeterde O2-aanvoer (door lagere hartfrequentie 

een langere diastole, en dus betere doorbloeding hartspier). 

 
2) Onderstaande figuur toont in grote lijnen de wijze waarop bloedplaatjes tot aggregatie worden gebracht. 
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Tijdens de plaatsing van een coronaire stent en in de 6-12 maanden erna, wordt gebruik gemaakt van acetylsalicylzuur, 
clopidogrel en abciximab (= GP IIb/IIIa antagonist) om de thrombocytenaggregatie te remmen. 
 
a) Geef in de figuur aan waar acetylsalicylzuur, clopidogrel en abciximab werken en beschrijf kort hun 
werkingsmechanisme. (7 punten) 
 

 Acetylsalicylzuur remt (niet-selectief) het cyclo-oxygenase (dus COX-1 en COX-2) waardoor de vorming van o.a. 

tromboxaan A2 (TxA2) in de bloedplaatjes gestopt wordt. TxA2 speelt een rol bij de activering van bloedplaatjes. In 

figuur: bij eerste (linker)pijl. 

 Clopidogrel voorkomt de ADP-afhankelijke expressie van de GP IIb/IIIa-receptor op de membraan van het 

bloedplaatje. Hierdoor is geen aggregatie via de fibrinogeenketens mogelijk (want de receptor ontbreekt). In figuur: 

ook bij de eerste (linker)pijl. 

 Abciximab is een G Iib/IIIa-receptor antagonist. Hierdoor is geen aggregatie via de fibrinogeenketens mogelijk 

(want fibrinogeen kan niet aan de receptor binden). In figuur: bij de bovenste (rechter)pijl.    

 
b) Beredeneer in welke volgorde de middelen gebruikt worden tijdens de beschreven periode. Welk middel zal de 
patiënt levenslang moeten gebruiken? Licht uw antwoord toe.  (3 punten) 
 
Bij een stentplaatsing zul je de bloedplaatjesaggregatie direkt willen remmen, anders treedt er onmiddellijk 

thrombusvorming op rondom de stent. Met zowel clopidogrel als acetylsalicylzuur lukt dit niet, want bij beiden kost het 

tijd om de plaatjesaggregatie maximaal te remmen (immers eerst moeten alle oude bloedplaatjes vervangen worden door 

bloedplaatjes waarbij de GP IIb/IIIa-receptorexpressie resp. de COX-activiteit geremd is). Een GP IIb/IIIa-

receptorantagonist zal direkt een remming van de plaatjesaggregatie geven. Dus de volgorde van gebruik: tijdens de 

stentplaatsing direkt remmen met abciximab (intraveneus), direkt na de ingreep starten met clopidogrel (oraal) en 

meestal wordt acetylsalicylzuur daar ook snel bijgevoegd. Na 6-12 maanden stopt clopidogrel en blijft patient alleen 

acetylsalicylzuur gebruiken (meestal levenslang, tenzij CI).  

 

FE 
 

 
André Hazes is op 23 september 2004 na een korte opname in het ziekenhuis Hofpoort in Woerden overleden  
aan de gevolgen van ernstige suikerziekte en twee hartaanvallen. 
 

 
3. Toen ik destijds bovenstaand bericht in een krant las, moest ik meteen aan mijn schoonmoeder denken. Vele 
jaren had zij suikerziekte, met allerlei complicaties. Regelmatig moest ze naar de oogarts voor een laserbehandeling. 
Ook heeft ze een keer bijna 4 maanden met een open wond aan haar voet gezeten. Uiteindelijk is ze overleden aan een 
hartaanval. 
Eigenlijk begon het allemaal heel onschuldig. Toen ze net 42 jaar was kreeg ze opeens erg veel last van dorst en moest 
ze veel drinken. Ze voelde zich ook niet lekker, snel moe en zo. Na wat onderzoeken bleek dat ze suikerziekte had en 
kreeg ze tabletten. Eerst had ze tolbutamide, daar kwam later metformine bij. Ze heeft ook een tijdje tabletten gebruikt 
waar ze erg winderig van werd, dus die wilde ze niet meer. De laatste jaren spoot ze insuline omdat de tabletten niet 
meer goed bleken te werken. 
 
3a. Beschrijf hoe de jarenlange suikerziekte heeft geleid tot de genoemde complicaties in het oog en aan de voet. 
 
Complicatie a/d ogen 
Diabetische retinopathie: hyperglycemie  minder zuurstofafgifte door rode bloedcellen in oog + meer sorbitol/fructose 
in cellen vaatwand [1]  vochtophoping + minder zuurstof in vaatwand  lekkage vaatwand [2]  slecht zien 
 
Complicatie wond a/e voet 
Diabetische neuropathie = schade aan sensorische zenuwen [1]  patiënt voelt wondje niet  slechte doorbloeding [1] 
 slechte wondheling 
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3b. Tolbutamide is een 1

e
 generatie sulfonylureumderivaat. Beschrijf het werkingsmechanisme van tolbutamide. 

 
Belangrijkste werkingsmechanisme van sulfonylureumderivaten (tolbutamide): blokkeren van ATP-afhankelijke K

+
-

kanalen in de β-cellen van de pancreas [2], met als gevolg membraan-depolarisatie [1] – openen van voltage-
afhankelijke Ca

2+
-kanalen en Ca

2+
-instroom [1] – exocytose van insuline [1]. 

Ook aangetoond, maar minder belangrijk: There is some evidence that sulfonylureas also sensitize β-cells to glucose, that 
they limit glucose production in the liver, that they decrease lipolysis (breakdown and release of fatty acids by adipose 
tissue) and decrease clearance of insulin by the liver. [1] in totaal, als alternatief voor bovenstaand belangrijkste 
aangrijpingspunt. 
 
 
3c. Bespreek op welke wijze de overlijdensoorzaak een relatie kan hebben gehad met de jarenlange suikerziekte. 
 
Langdurig verhoogde glucosebloedspiegels brengen, bijv. door glycering/versuikering van eiwitten en verhoogde 
vorming van radicalen, schade toe aan bloedvaten [1]. Dit is een oorzakelijk gebeuren bij het ontstaan van 
atherosclerose [2] (binding LDL, etc.). Na openbarsten van een atherosclerotische plaque zal ter plekke plaatjes-
aggregatie plaatsvinden, waardoor occlusie van het bloedvat kan optreden [1]. Klinisch uit zich dit als angina pectoris of 
myocard infarct [1], hetgeen verantwoordelijk kan zijn geweest voor het in de vraag genoemd overlijden. 
 
 
3d. Wat is op dit moment het beleid voor de farmacotherapeutische behandeling van een pas gediagnosticeerde 
diabetes mellitus type II? 
 
d)  
 

NHG-standaard maart 2006 
 
Glibenclamide wordt expliciet afgeraden i.v.m. optredende hypoglycemie. 
Acarbose is verlaten i.v.m. vervelende bijwerkingen (flatulentie). 
 
IG 
 
4. In 2005 is de NHG-standaard “Urineweginfecties” herzien. Een belangrijke wijziging betreft de aanbevolen 
kuurduur van Nitrofurantoine. Deze kuurlengte is verhoogd van 3 dagen naar 5 dagen. 
Wat zijn de voor- en nadelen van deze verlenging van de kuurduur van nitrofurantoine? 
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Antwoord: Uit onderzoeken is gebleken dat de kans op volledige uitroeiing van de bacterie (eradicatie) groter is bij een 
kuurlengte van 5 dagen. Een belangrijk nadeel is dat er selectiedruk ontstaat, waardoor de kans op mutanten en dus 
resistentie groter kan worden. 
 
5. Volgens de productinformatie van Nitrofurantoïne is het middel niet geregistreerd voor de behandeling van 
gecompliceerde urineweginfecties. Geef aan waarom dit middel niet geschikt is voor de behandeling van de 
gecompliceerde urineweginfecties. 
 
Antwoord: Nitrofurantoine kan geen voldoende hoge concentraties bereiken in nierweefsel en prostaat. Bovendien is het 
werkingsspectrum niet breed genoeg om ingezet te worden bij een blinde behandeling van gecompliceerde 
urineweginfecties. De trefkans is dan te laag. 
 
6. Patiënt A is bekend met reumatoïde artritis en gebruikt hiervoor methotrexaat 5 mg, 1 maal per week 2 
tabletten. De tabletten dienen steeds op dezelfde dag in de week , bij voorkeur op hetzelfde tijdstip ingenomen te 
worden. De patiënt gebruikt tevens elke dag foliumzuur  2 mg.  
De apotheek is bij de eerste uitgifte vergeten te vermelden dat het foliumzuur niet ingenomen mag  worden op de 
innamedag van methotrexaat.  
 
6a. Leg uit wat de klinische consequenties kunnen zijn van het tegelijkertijd innemen van beide geneesmiddelen. 
Verklaar. 
 
Antwoord: Indien foliumzuur samen met methotrexaat wordt ingenomen, zal de effectiviteit van methotrexaat minder 
zijn.Beide zijn subtraat voor het enzym dihydrofoliumzuurreductase. 
Methotrexaat is een antagonist van het foliumzuurafhankelijke  enzym dihydrofoliumzuurreductase dat oa betrokken is 
bij de DNA- en RNA-synthese.  Foliumzuur  wordt hierbij door dihydrofoliumzuurreductase omgezet in 
tetrahydrofoliumzuur 
Het gevolg van een verminderde werking van methotrexaat is dat de dosering mogelijk onnodig verhoogd zal worden, 
met als gevolg meer kans op bijwerkingen. 
 
6b. Na een tijdje wordt Tocilizumab toegevoegd aan de medicatie van patiënt A. Leg uit hoe Tocilizumab een 
bijdrage kan leveren aan het beperken van de ontsteking en gewrichtsschade bij reumatoïde artritis. 
 
Antwoord: Tocilizumab is een gehumaniseerd IgG1 monoklonaal antilichaam tegen zowel de 
membraangebonden als de vrij oplosbare humane interleukine-6 (IL-6) receptor. IL-6 speelt een rol bij 
gewrichtsontsteking en locaal botverlies bij RA. 
IL-6 is een pro-inflammatoir cytokine geproduceerd door verschillende type cellen waaronder T- en B-lymfocyten, 
monocyten/macrofagen, endotheelcellen en fibroblasten.  IL-6 is betrokken bij verschillende fysiologische processen zoals 
T-cel activatie, inductie van immunoglobuline secretie. Verder speelt Il-6 een rol bij het ontstaan van osteoclasten. Door 
de receptor Il-6 te blokkeren kan Tocilizumab de effecten van de inflammatoire mediatoren in het ontstekingsproces 
onderbreken en de botschade door osteoclasten beperken. 
 
MR 
 
7a.          Marlies, 17 jaar oud, lijdt aan een milde vorm van astma. Ze heeft voornamelijk in het najaar en de winter last 
van benauwdheid. Hoe zou haar medicatie er uit moeten zien? Kies daartoe uit de onderstaande geneesmiddelen 
(minimaal 1 geneesmiddel, maximaal 5) en vermeld in de tabel bij elk middel het gewenste doseerregime en de 
gebruiksperiode.   
  
(Voorbeeld: als je vindt dat salbutamol, 2 dd 1 tablet + salmeterol elke dag 2x inhaleren de beste therapie is, beide 
gedurende het hele jaar, vul dan achter salbutamol in de betreffende kolommen in: “B” en “B”, en achter salmeterol “A” 
en “B”. Als je niets invult achter een geneesmiddel betekent dat, dat het betreffende middel niet in aanmerking komt)  
  

  doseerregime periode 
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fluticason A A 

ipratropium     

metoprolol     

salbutamol C (of A icm 
flutiacson periode 

A) 

A (evt.B) 

salmeterol     

  
de mogelijke doseerregimes:  
A.      elke dag twee maal inhaleren 
B.      elke dag twee maal 1 tablet 
C.      bij benauwdheid inhaleren, max. tweemaal per dag 
  
en de mogelijke periodes: 
A.      van oktober tot en met maart 
B.      gedurende het gehele jaar 
C.      van augustus t/m september 
D.      van maart t/m mei 
  
7b.          Licht de keuzes die je bij vraag 7a gemaakt hebt, toe: 
  
Er zijn alleen klachten in de winterperiode à alleen in die tijd behandelen.  
Inhalatiecorticosteroid tegen de ontstekingscomponent bij astma, salbutamol tegen acute benauwdheid.  
  
 
8. Dhr. Oldenziel (geb. datum: 03 04 1930) gebruikt op een bepaald moment de onderstaande geneesmiddelen: 
 
Levodopa/carbidopa 100/25  4 dd 1 
Selegiline 5 mg    2 dd 1 
Domperidon 10 mg   zo nodig 1, max 4 dd 
Temazepam 20 mg   zo nodig a.n. 1  
 
Dhr. Oldenziel komt in de apotheek met een recept voor een nieuw middel, dezelfde dag voorgeschreven door een 
neuroloog. Hij vraagt aan de apotheker waarom hij toch telkens meer medicijnen nodig heeft. De apotheker geeft 
daarop het volgende correcte antwoord: (omcirkel het goede antwoord).   
 
8a.  
a) Door de ziekte bent u vergeetachtig aan het worden en neemt u uw pillen niet op tijd in. 
b) Een stof in uw hersenen kan niet meer goed worden aangemaakt waardoor aanvulling met geneesmiddelen 

nodig is          
c) De lever breekt de medicijnen steeds sneller af, waardoor u er steeds meer van nodig heeft. 
d) Een stof in uw hersenen wordt steeds sneller afgebroken, waardoor u er steeds meer van nodig heeft. 
 
 
8b. De neuroloog blijkt entacapon te hebben voorgeschreven. Wat is het werkingsmechanisme van dit middel?  
 
Entacapon is een remmer van COMT )catechol-O-methul transferase). Hierdoor wordt met name de perifere afbraak van 
levodopa geremd en is meer levodopa beschikbaar om de bloedhersenbarriere te passeren en in het CZS in dopamine 
omgezet te worden.  
 
GB 
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9. Een jaar later gebruikt de heer Oldenziel (geboren in 1930, zie vraag 8) de volgende geneesmiddelen:  
 
Levodopa/carbidopa 100/25  4 dd 1 
Domperidon 10 mg   zo nodig 1, max 4 dd 
Temazepam 20 mg   voor de nacht 1  
Entacapon  200 mg   4 dd 1 
 
In verband met steeds ernstiger depressieve klachten wil de huisarts hem een antidepressivum voorschrijven. Hij denkt 
aan amitriptyline, een tricyclisch antidepressivum waar hij goede ervaringen mee heeft.  
Geef argumenten voor en tegen dit middel bij deze patiënt.  
 
Argumenten voor: 
 

 zeer effectief antidepressivum 

 geen interferentie met de bewegingsstoornis (theoretisch zelfs gunstig als gevolg van de anticholinerge werking) 

 eventueel: de TCA’s zijn onderzocht als antidepressivum bij de ziekte van Parkinson 
 
Argumenten tegen:  
 
anticholinerg  problematisch bij een bejaarde patiënt vanwege perifere effecten (obstipatie, urineretentie etc.), maar 
vooral vanwege centrale effecten (concentratiestoornissen, geheugenstoornissen etc.). Patiënten met Parkinson hebben 
al een verhoogde kans op het ontwikkelen van dementie.   
 
 
10. Bij mevrouw Oldenziel (geb. jaar 1932), de echtgenote van de boven genoemde patiënt, wordt ook gedacht aan 
behandeling met een antidepressivum i.v.m. depressieve klachten. De voorschrijver twijfelt tussen paroxetine (een SSRI) 
en mirtazapine (een alfa-2-blokker). Geef aan wat de verschillen in bijwerkingen zijn tussen beide middelen. (NB: er 
wordt dus niet gevraagd naar de bijwerkingen van beide middelen, maar naar de verschillen) 
 

 paroxetine veroorzaakt meer  misselijkheid en (in het begin) verstoring van de slaap  

 mirtazapine: sedatie en meer gewichtstoename 
(eventueel had het verschil in incidentie in seksuele bijwerkingen kunnen worden genoemd, al is het de vraag hoe 
relevant dat is)  
 
AM 
 
11. Bij mevrouw T. (71 jaar) is hypertensie vastgesteld en zij voldoet aan de criteria voor behandeling. Zij heeft 
geen andere comorbiditeiten. Haar arts besluit haar geen β-blokker, maar hydrochloorthiazide voor te schrijven.  
 
11a. Noem ten minste twee redenen die aan deze keuze ten grondslag liggen. 
 
Antwoord 
Β-blokkers zijn in zijn algemeenheid op harde eindpunten minder effectief gebleken dan diuretica, met name als het gaat 
om het voorkomen van een CVA. Daarnaast werken β-blokkers antihypertensief door blokkade van de β1-receptoren op 
het hart, waardoor de hartfrequentie afneemt. Dit is bij ouderen die vaak een verminderde hartfunctie hebben, 
ongewenst. 
 
11b. Als na enige tijd blijkt dat de bloeddruk onvoldoende daalt bij het gebruik van het thiazidediureticum alleen, 
besluit de arts van mevrouw T. een ACE-remmer aan het thiazidediureticum toe te voegen. Waarop dient men bedacht 
te zijn als dit middel aan haar medicatie wordt toegevoegd en hoe kan dit worden verklaard?  
 
Thiazidediuretica verhogen de concentratie Na+ in de verzamelbuis. Hierdoor wordt de uitscheiding van water verhoogd. 
Dit heeft tot gevolg dat het bloedvolume daalt, hetgeen leidt tot verlaging van de bloeddruk. Deze daling van het 
bloedvolume leidt ook tot activering van het RAAS-systeem (compensatiemechanisme). Als bij een dergelijke patiënt met 
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een geactiveerd RAAS het RAAS-systeem wordt geblokkeerd met een ACE-remmer, kan een versterkte hypotensieve 
reactie. 
 
 
12. Uit een recente meta-analyse in de BMJ blijkt dat het relatief risico op een CVA bij gebruik van een 
thiazidediureticum 0.62 is ten opzichte van placebo. Leg in eenvoudige bewoordingen uit wat dit betekent. 
 
Als je een thiazidediureticum gebruikt neemt je risico op het krijgen van een CVA met 38% af ten opzichte van niet 
behandelen. Deze afname is een relatieve afname.  
[Het antwoord “je hebt een 0.62 keer zo groot risico op een CVA” is fout, omdat dat geen eenvoudige bewoording is.] 
 
13. Stel dat je een groep patiënten met een 5-jaarsrisico van 7% op een CVA besluit te gaan behandelen met een 
thiazidediureticum. Hoeveel mensen moet je gedurende 5 jaar met een thiazidediureticum behandelen om 1 CVA te 
voorkomen? NB: het is niet nodig een rekenmachine te gebruiken. Je hoeft alleen de berekening te laten zien. 
 
Hier moet de number needed to treat worden berekend. 
NNT=1/RV, RV=CIplacebo-CIthiazide  
CIplacebo=7%=0.07 en CIthiazide=0.62*0.07=0.0434 
RV=0.07-0.0434=0.0266, NNT=1/0.0266=38 


