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FA-401 Toets 1  17 februari 2006 (met korte antwoordindicatie) 
 

1. Het ministerie van VWS heeft met ingang van 1 januari 2006 de voorwaarden voor vergoeding van 
clopidogrel aangepast: Het middel kan o.a. worden vergoed ‘voor behandeling van een acuut 
coronair syndroom (ACS) zonder ST-segmentstijging  in combinatie met acetylsalicylzuur.’ 
a. welke aandoeningen vallen onder het ACS? Leg uit hoe onderscheid kan worden gemaakt 

tussen deze aandoeningen (noem tenminste 2 aspecten). 
 
A1: IAP en MI 
A2: verschil maken door ECG (ST-elevatie) en biochemie (troponine, CK) 
 

b. Wat is het werkingsmechanisme van clopidogrel ? 
 
Remming trombocytenaggregatie via ADP (blokkade receptor) zodat GPIIa/IIIb receptor niet tot expressie 
komt. 
 

c. Wat is het werkingsmechanisme van acetylsalicylzuur in relatie tot het ACS? 
 
Remming trombocytenaggregatie via remming TXA2 zodat GPIIa/IIIb receptor niet tot expressie komt. 
 

2. Een patiënt (vrouw 51 jaar) heeft de volgende medicatie: 
 
Metoprolol 50mg    2x daags 1 tablet 
Isosorbidedinitraat retard 20mg   4x daags 1 tablet 
Acetylsalicylzuur 80mg   1x daags 1 tablet 
Nitroglycerine oromucosaalspray zo nodig 1 spray onder de tong 
 
De patiënt vertelt de apotheker desgevraagd dat het gebruik van de spray steeds vaker nodig is. 
a. via welke mechanismen (noem en beschrijf er 2) kan een bètablokker bloeddrukverlagend 

werken? 
1. daling hartminuutvolume door daling hartfrequentie 
2. afgifte renine in juxtaglomerulaire cel daalt -> perifere weerstand daalt 

 
b. Welk mechanisme  verklaart de werking van een bètablokker bij angina pectoris? 

 
Verlaging hartfrequentie zodat zuurstofbehoefte hart daalt. 
 

c. In welk opzicht is de kwaliteit van de medicatie van deze patiënt niet optimaal? (licht toe). 
 
Isosorbidedinitraat retard 4x daags -> er is geen nitraatvrije periode -> nitraattolerantie 
Maximaal 2x daags met 6 uur tussen beide giften. 
Mechanisme nitraattolerantie (depletie reducerende SH-groepen in vaatwand zodat geen vasodilaterend NO 
kan worden vrijgezet) 
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3. Recent is de NHG-standaard ‘Cardiovasculair Risicomanagement’ verschenen. Daarin staat in de 

adviezen voor patienten met hart-en vaatziekten o.a.: ‘indien het LDL-cholesterol (ondanks 
voorschrijven van een andere statine) dan nog >  2,5mmol/l is, kan het bijgeven van een 
cholesterolresorptieremmer worden overwogen’. 

 
a. Wat is LDL? Leg de fysiologische functie ervan uit. 

 
Transport cholesterol naar weefsels (en lever) 
 

b. leg uit hoe atherosclerose zich ontwikkelt en in het bijzonder hoe een hogere waarde van LDL 
voor genoemde patiënten daarbij een risico vormt. 

In het antwoord moet terugkomen: vaatwandbeschadiging, cytokinen / macrofagen, LDL-oxidatie , adhesie 
trombocyten, plaquevorming / foamcellen. 
 

c. Waarom wordt monotherapie met een cholesterolresorptieremmer niet aanbevolen? 
 
Exogene pathway levert 15-30% van de cholesterol, dus slechts beperkte invloed. Bovendien compensatie 
door extra productie choesterol in lever bij wegvallen exogene pathway. 
 

4. In het New England Journal of Medicin van 3 jaar geleden staat de volgende casus: 
‘A 50-year-old black American had a blood pressure of 160/110 mmHg on repeated measurements. 
He is 9kg overweight, has a family history of hypertension, and smokes one pack of cigarettes 
daily. How should this patient be evaluated and treated?’ 
 
a. welke risicofactoren heeft deze man? Van welke van belang zijnde risicofactor(en) ontbreken 

de gegevens? 
 
A1: man, familie, roken, overgewicht 
A2: cholesterol, eventueel diabetes 
 

b. Welk geneesmiddel uit welke farmacotherapeutische groep komt voor deze man (na niet 
medicamenteuze adviezen) als 1e keuze middel in aanmerking in Nederland? Welke middel als 
2e keuze? Motiveer de keuzes  uitvoerig.  
 

Eerste keuze: thiazide vanwege reductie risico op harde eindpunten 
Tweede keuze: calciumantagonist (ACE-remmer en bètablokker minder effectief bij negroïde ras) 

 
5. Prazosine wordt in het Farmacotherapeutisch Kompas omschreven als een “selectieve 
postsynaptische α1-blokker. Het heeft een bloeddrukverlagend effect via vermindering van de perifere 
weerstand door verwijding van arteriolen en in mindere mate van venolen.” De in het Kompas genoemde 
indicaties zijn:  
• Essentiële en renale hypertensie, m.n. bij matige tot ernstige gevallen.  
• Tijdelijk hulpmiddel bij de symptomatische behandeling van urinewegobstructie door benigne 

prostaathyperplasie in afwachting van een prostaatoperatie.  
• Ziekte en fenomeen van Raynaud. 
 
a. Wat wordt verstaan onder renale hypertensie? (geef een gedetailleerde omschrijving van dit 
fenomeen) 
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oorsprong hypertensie is afwijking, bv stenose in de nier/bijnier 
nierarteriestenose afferente vat-> verlaging renale flow -> activering RAAS -> hypertensie (vanwege 
angiotensine 2 en aldosteron). 
 
b. Een belangrijke bijwerking van prazosine is “orthostatische hypotensie” . Wat wordt hieronder 
verstaan en hoe kan worden verklaard dat deze nevenwerking met name bij prazosine optreedt?  
 
Compensatiemechanisme bij bv opstaan faalt, veneuze terugvloed daalt, minder zuurstof naar hersenen. 
Prazosine is alpha-1-blokker. Adrenerge stimulatie van de alpha-receptor wordt tegengegaan zodat 
compensatiemechanisme via de reflexboog niet tot stand komt. 
 
c. In het Farmacotherapeutisch Kompas staat verder vermeld dat prazosine “bij coronair lijden”  (….) 
“verergering van de angineuze klachten kan veroorzaken”. 
Wat wordt hiermee bedoeld en hoe kan het worden verklaard?  
 
Venen, venolen worden verwijd. Reflextachycardie treedt op met als gevolg hogere zuurstofvraag van het 
hart en kans op (verergering van) angineuze klachten. 
 
6. In een recent overzichtsartikel over de medicamenteuze therapie van hypertensie staat te lezen: 
“Het NNT, uitgedrukt in het aantal patiëntjaren in vergelijking met placebo, was 627 voor coronaire 
hartziekte”.  
Wat wordt verstaan onder “NNT” en hoe kan deze grootheid worden berekend?  
 
Number needed to treat is aantal patiëntjaren dat nodig is om 1 gebeurtenis te voorkomen. 
NNT = 1/ (Rx-Ry)  
 
7. Bij de ACE-remmer enalapril vermeldt het Farmacotherapeutisch Kompas onder het kopje 
“interacties” onder meer het volgende: 
Bij toevoeging aan (voorafgaande) therapie met een diureticum kan een versterkte hypotensieve reactie 
optreden. Kaliumzouten en kaliumsparende diuretica versterken het effect op het serumkaliumgehalte en 
kunnen tot hyperkaliëmie leiden. 
 
a. Wat is de verklaring voor de interactie met diuretica (en waarom geldt deze waarschuwing 
kennelijk niet als er sprake is van voorafgaande therapie met een bètablokker?) ?   
 
diuretica activeren het RAAS, bètablokkers niet 
 
b. Hoe kan verklaard worden dat het effect van kaliumzouten wordt versterkt?  
 
ACE-remmers verhogen kaliumspiegel door verlaging aldosteronspiegel, remming Na+/2Cl/K+/NH4+ 
cotransport. 
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