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TOETS FA-MA101_1702 AV 04-07-2017  UITWERKING 
 

GvdB 

Vraag 1                 10 punten 

1. Mevrouw K. (58 jaar) gebruikt de onderstaande geneesmiddelen:  
 metformine 850 mg   2 dd 1 
 metoprolol 100 mg mga  1 dd 1  
 moclobemide 150 mg  3 dd 1   
 naproxen 250 mg  z.n. 1 tablet; max. 2 per aanval 
 simvastatine 40 mg  ’s avonds 1  
 sumatriptan 50 mg   z.n. 1 tablet; max. 2 per aanval  

 

Moclobemide wordt gebruikt in verband met een depressie. Eerder werden andere middelen 

gebruikt, maar die leidden tot gewichtstoename.  

Informatie over moclobemide van de Kennisbank (KNMP) 

 Moclobemide bindt reversibel aan MAO en remt voornamelijk MAO-A.  

 Wordt vrijwel volledig gemetaboliseerd. Farmacologisch actieve metabolieten zijn alleen in zeer lage 
concentraties aanwezig. Wordt gedeeltelijk gemetaboliseerd door CYP2C19 en CYP2D6. 

 Wordt hoofdzakelijk in de vorm van metabolieten uitgescheiden met de urine. Minder dan 1% wordt 
onveranderd met de urine uitgescheiden. 

 De eliminatiehalfwaardetijd is 2-4 uur. 

 

Informatie over sumatriptan van de Kennisbank (KNMP) 

 Na orale toediening wordt de Cmax na gemiddeld 1,5 uur bereikt. De werking treedt in na ong. 30 min. 
De biologische beschikbaarheid is ong. 15%, ten dele door onvolledige absorptie, ten dele door 
presystemisch metabolisme. 

 De plasma-eiwitbinding bedraagt 14-21%. Het verdelingsvolume is ong. 170 liter. 

 Het wordt vooral in de lever gemetaboliseerd door middel van oxidatief metabolisme via MAO-A tot het 
inactieve indolazijnzuurderivaat. Dit wordt als het zuur of als glucuronide uitgescheiden met de urine. 
De niet-renale klaring bedraagt ong. 80% van de totale klaring. De eliminatiehalfwaardetijd is ong. 2 
uur. 

 Bij orale toediening nemen de AUC en Cmax toe met ong. 80% bij lichte tot matige leverfunctiestoornis. 

Op de Kennisbank staat over gelijktijdig gebruik van sumatriptan en moclobemide het volgende te 

lezen: “Gebruik van moclobemide tot 2 weken voor toediening van het triptan wordt ontraden door 

de fabrikant van sumatriptan.”  

De apotheker heeft bij de eerste uitgifte van moclobemide zich verdiept in de combinatie en 

geconcludeerd dat gelijktijdig gebruik geen probleem is.  

 

1a. Leg uit waarom de kans op een ‘serotoninesyndroom’ bij gelijktijdig gebruik van sumatriptan en 

moclobemide verwaarloosbaar klein is. (4 punten)  

 

Het serotoninesyndroom berust vooral op prikkeling van 5-HT2A-receptoren in het CZS. Sumatriptan 

is een 5-HT1B/1D-agonist en doet niets op 2A-receptoren. Daarnaast zorgt het niet voor meer 5-HT in 

de synaptische spleet (eerder minder door 1D-activatie) en is de penetratie in het CZS beperkt.  
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1b. Leg uit waarom een eventuele farmacokinetische interactie tussen sumatriptan en moclobemide 

vermoedelijk niet klinisch relevant is. (3 punten)  

 

De afbraak van sumatriptan wordt door moclobemide geremd  langere t1/2. Dat is niet relevant 

hier: aangezien het om incidenteel gebruik gaat, is er geen risico op cumulatie. Hooguit werkt 

sumatriptan wat langer.  

Denkbaar is, dat MAO-A een bijdrage levert aan het first-pass effect. Dan zou moclobemide tot een 

grotere biologische beschikbaarheid, dus Cmax, van sumatriptan kunnen leiden. Dat blijkt niet zo te 

zijn, overigens, maar dat kan de student niet weten.   

 

1c. Stel dat metoprolol onvoldoende effectief is als migraineprofylacticum, wat zou dan een goed 

alternatief zijn voor deze patiënt? Licht je antwoord toe. (3 punten)  

 

Er zijn twee opties: valproinezuur en topiramaat. De eerste valt af in verband met de bijwerking 

gewichtstoename.  

 

Vraag 2                 11 punten 
Een vrouw van 63 jaar gebruikt de onderstaande geneesmiddelen:  

 levodopa/benserazide 200/50  3 dd 1 
 ropinirol 4 mg    2 dd 1 
 escitalopram 10 mg   2 dd 1 
 oxazepam 10 mg   zo nodig tot 3 dd 
 haloperidol druppels   5 – 10 – 5 zo nodig  

(ropinirol = D2/3-agonist; escitalopram = SSRI, antidepressivum; oxazepam = benzodiazepine; 

haloperidol = D2-antagonist, klassiek antipsychoticum).   

 

2a. Wat is de precieze functie van benserazide in deze medicatie?  (2 punten)  

 

Remming van de omzetting van levodopa tot dopamine in de periferie waardoor perifere dopamine-

bijwerkingen als misselijkheid minder optreden en meer levodopa beschikbaar is voor passage van de 

BBB.  

 

2b. Stel dat u deze medicatie zou moeten beoordelen in het kader van een medicatiereview, wat zou 

je bij de voorschrijver(s) aankaarten? (1 of meer zaken; licht toe)  (4 punten)  

 

Het gebruik van haloperidol, een klassiek antipsychoticum, ook in lage dosering, verergert de 

bewegingsstoornis.  

 

Drie jaar later is de medicatie als volgt:  

 levodopa/benserazide 100/25  6 dd 1 

 lactulosestroop 667 mg/ml   15 ml dd 

 ropinirol 4 mg    2 dd 1 

 temazepam 10 mg   voor de nacht 1 

 rivastigmine 3 mg capsule  2 dd 1 

 promethazine 25 mg   3 dd 1 
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2c. Promethazine is een muscarine- en een histamine-1-antagonist. Bij navraag blijkt dat het hier  

‘ter kalmering’ wordt voorgeschreven. Met enige moeite is oxazepam het afgelopen jaar afgebouwd. 

Is promethazine bij deze patiënt een verantwoorde/logische keuze? Licht je antwoord toe. (5 

punten)  

 

Nee. M.b.t. de Parkinson is het geen probleem: eerder verlichting dan verbetering van de 

bewegingsklachten. Maar de patiënt lijdt aan een vorm van dementie (gezien de rivastigmine). 

Muscarine-antagonisten kunnen cognitieve effecten hebben die zeer ongewenst zijn bij ouderen, 

zeker met dementie.  

Verder is er een interactie met rivastigmine (rivastigmine  meer acetylcholine, promethazine: 

blokkade van een deel van de receptoren waar die acetylcholine op zou moeten werken) 

En de patiënt heeft obstipatie (: lactulose), veroorzaakt door/verergerd door promethazine. 

 

MV 

Vraag 3           11 punten 

De heer L. (70 jaar, sinds vijf jaar COPD, GOLD II) gaat langs bij de huisarts omdat hij de laatste week 

erg last heeft van toenemende benauwdheid, hoest en slijmvorming. Op dit moment gebruikt hij 

alleen salbutamol dosisaerosol (met voorzetkamer) zo nodig 4 dd 100 microgram. De huisarts 

constateert een exacerbatie van COPD en schrijft een recept uit. 

 

3a. Wat is het (farmacotherapeutisch) beleid bij het optreden van een niet-ernstige exacerbatie van 

COPD en wat verwacht je dus dat de huisarts heeft voorgeschreven? Welk advies zal zij de patiënt 

(aangaande salbutamol) hebben meegegeven. (4 punten) 

 

Ophogen van de dosering salbutamol naar 4 dd 200 microgram (dus niet zonodig) 

Oraal corticosteroïde (stootkuur prednisolon) 

 

Eventueel toevoegen langwerkende luchtwegverwijder 

Eventueel antibioticum, indien geïndiceerd (bij gekleurd sputum wel, aanwijzing voor bacteriële 

infectie) 

 

3b. Waarom wordt de heer L. als COPD-patiënt elk jaar opgeroepen om een griepprik te halen? (3 

punten) 

 

(ouder dan 60 jaar) 

Een (griep)virus is een van de triggers die een exacerbatie van COPD kan uitlokken. 

 

3c. Voor de heer L. (inmiddels 72 jaar) komt in de apotheek een recept binnen: 1 dd 50 mg 

metoprolol (selectieve bètablokker, indicatie atriumfibrilleren). Zijn COPD-medicatie is op dit 

moment: salmeterol dosisaerosol 2 dd 50 microgram. 

Zal de apotheker de huisarts bellen met een voorstel voor wijziging van de COPD-medicatie? Zo ja, 

waarom en waar bestaat de wijziging uit? Zo nee, waarom niet? (5 punten) 
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Het gebruik van een selectieve bètablokker (selectief voor bèta-1-receptor) in lage dosering zoals 

metoprolol is geen harde contra-indicatie bij COPD. Wel is voorzichtigheid geboden omdat selectieve 

bètablokkers in hoge dosering bronchocontrictie kunnen veroorzaken.  

In de NHG staat aangegeven dat bij aanwezig van cardiale comorbiditeit de voorkeur uitgaat naar 

een LAMA (tiotropium) bij de onderhoudsbehandeling van COPD. 

 

MvN 

Vraag 4                 10 punten 

 

Achtergrondinformatie bevacizumab 
 
Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom in combinatie met 
paclitaxel of capecitabine; de combinatie met capecitabine alleen geven als andere chemotherapie, 
waaronder taxanen en antracyclinen, niet geschikt is én als in de voorafgaande 12 maanden niet 
behandeld is met taxanen en antracyclinen. 
 
Werkingsmechanisme: Gehumaniseerd monoklonaal antilichaam (IgG1), vervaardigd uit een 
zoogdiercellijn (Chinese hamsterovarium). Bindt zich aan de vasculaire endotheliale groeifactor 
(VEGF), waardoor de binding van VEGF aan de VEGFR-1(Flt-1)- en VEGFR-2(KDR)-receptoren op 
het oppervlak van endotheelcellen belemmerd wordt.  

 

4a. Bevacizumab kan worden voorgeschreven bij patiënten met borstkanker. Op welke 
tumoreigenschap grijpt dit geneesmiddel aan? (2 punten) 
 
Angiogenese. VEGF stimuleert de aanmaak van nieuwe bloedvaten. Dit effect wordt tegengegaan 

door bevacizumab. 

 
Een vrouw van 55 wordt na een positief mammogram gediagnosticeerd met borstkanker. De 

pathologische uitslag  is als volgt: T1N+M0, ER+/PR+/HER2-.   

 

4b. Komt deze patiënte in aanmerking voor bevacizumab? Leg uit waarom wel/niet. (2 punten) 

Nee, de patiënte komt hiervoor niet in aanmerkingen omdat bevacizumab alleen is geïndiceerd bij 

gemetastaseerd mammacarcinoom (dus M+). 

 

4c. Voor welke type(n) therapie komt deze mevrouw in aanmerking? Omcirkel wat van toepassing is. 
(meer dan 1 goed antwoord is mogelijk) (2 punten) 
 

a. Chemotherapie 

b. Hormoontherapie 

c. Signaal-transductietherapie 

d. Immunotherapie 

 
4d. Leg het verschil uit in werkingsmechanisme tussen aromataseremmers en tamoxifen. (4 punten)   
 

Werkingsmechanisme aromataseremmers: Remt competitief het aromatase-enzym, waardoor de 

vorming van oestrogenen uit androgene precursors wordt verminderd. 

Werkingsmechanisme tamoxifen: Het heeft een anti-oestrogene werking op mammaweefsel door 

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/paclitaxel
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/capecitabine
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verhindering van de binding van natuurlijk oestrogeen aan de oestrogeenreceptor 

Verschil: Aromataseremmers blokkeren de productie van oestrogenen door remming van het 

aromatase-enzym, terwijl tamoxifen het effect van oestrogenen op de oestrogeenreceptor 

verhindert. 

 

PA 

Vraag 5                12 punten 

Mevrouw De Korte, 68 jaar, heeft nu vier jaar diabetes mellitus type II. Ze gebruikt momenteel 2 dd  

1000 mg metformine en 1 dd 30 mg gliclazide mga. 

 

5a. Leg aan de hand van het werkingsmechanisme van zowel metformine als gliclazide uit dat dit een 

logische combinatie is in de behandeling van diabetes mellitus type II. (4 punten) 

 

Metformine is een biguanide en remt de gluconeogenese in de lever en verbetert de 

insulinegevoeligheid van het perifere weefsel. Gliclazide geeft een verhoogde insulineafgifte vanuit 

de pancreas, waardoor de glucosetoxiciteit afneemt en β-celfunctie verbetert. Door de combinatie 

pak je zowel de insulineresistentie als de β-cel dysfunctie aan.  

 

Tijdens  de jaarlijkse controle bij de huisarts klaagt mevrouw De Korte over hypo’s. De huisarts wil 

haar om die reden overzetten van gliclazide naar repaglinide.  

 

5b. Leg aan de hand van het werkingsmechanisme van repaglinide uit of dit een juiste keuze is. (4 

punten) 

 

Repaglinide bindt aan de SUR-1 receptor in de β-cel van de pancreas, waardoor de K+-inward 

rectifier kanalen sluiten en Ca2+-kanalen openen. Uiteindelijk leidt dit tot een verhoogde exocytose 

van de insuline uit de vesicels. Dit kan leiden tot hypo’s, dus geen goede keuze. 

 

5c. De huisarts wil mevrouw gaan behandelen met NPH-insuline. Van de praktijkondersteuner krijgt 

ze uitgebreid uitleg over hoe zij de bloedglucosespiegel moet meten. De praktijkondersteuner 

adviseert haar voor het prikken van de bloedglucose haar handen met lauwwarm water te wassen. 

Geef hiervoor twee redenen. (4 punten) 

 

Reden 1: de doorbloeding van je hand wordt verbeterd door  lauwwarm water, waardoor je een 

betere bloeddruppel krijgt voor de meting. 

Reden 2: Je wast de suikers  en andere verontreinigingen van je handen weg. Zo krijg je een valide 

meting van je bloedglucosewaarde. 
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TdB 

Vraag 6                 13 punten 

 

Een man van 67 jaar is al een paar jaar bekend met atriumfibrilleren. Zijn huidige medicatie ziet er 

als volgt uit: 

 metoprolol retard 100 mg 1 dd 1  
 acenocoumarol 1 mg  volgens instructies trombosedienst 
 hydrochloorthiazide 25 mg  1 dd 1 
 simvastatine 40 mg  1 dd 1 

 

6a. Ectopische prikkelvorming en kringstromen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en blijven 

bestaan van atriumfibrilleren. Leg uit aan de hand van het werkingsmechanisme welke van de 

groepen anti-aritmica gebruikt kunnen worden om de ectopische prikkelvorming tegen te gaan en 

welke de kringstromen kunnen terugdringen. Noem tevens een voorbeeld geneesmiddel per groep. 

(4 punten) 

 

De klasse I anti-aritmica (voorbeeld propafenon) zijn natriumkanaalblokkers en daardoor remmers 

van de depolarisatie en kunnen daardoor de ectopische prikkelvorming onderdrukken.   

De klasse III anti-aritmica (voorbeeld sotalol) zijn kaliumkanaalblokkers en daardoor remmers van de 

repolarisatie en kunnen door het verlengen van de refractaire periode voor uitdoving van een 

kringstroom leiden. 

 

6b. Het blijkt dat de patiënt ondanks het gebruik van bovenstaande medicatie een hartfrequentie 

van rond de 120 heeft. Wat zijn de medicamenteuze mogelijkheden om de frequentie omlaag te 

brengen (aanwijzingen: het gaat hier om frequentiecontrole; het gaat er niet om of bepaalde 

middelen de voorkeur genieten maar wat de mogelijkheden zijn).  

Leg uit op basis van het werkingsmechanisme waarom de gekozen middelen werkzaam kunnen zijn. 

(5 punten) 

 

Om de AV geleiding verder te vertragen zijn er de volgende mogelijkheden: 

- dosering metoprolol retard ophogen (naar 200 mg 1 dd1) (blokkeren beta-1-receptoren) 

- verapamil of diltiazem (remt de langzame influx van Ca2+-ionen door de celmembraan van  

prikkelgeleidende cellen) 

- digoxine (door remming van de natrium-kaliumpomp in het autonome zenuwstelsel neemt de 

impulsgeleiding over de AV-knoop af) 

 

6c. Waarom gebruikt de patiënt acenocoumarol? Betrek in je antwoord het therapeutische doel en 

hoe het middel op grond van het werkingsmechanisme werkzaam kan zijn. (4 punten) 

 

Bij atriumfibrilleren kan door stilstand (tragere stroming) van het bloed in het hartoortje een 

trombus ontstaan. Indien het trombus zich verplaatst (en dus een embolus is geworden) kan deze 

vastlopen in de hersenen of elders in het lichaam (cerebrale of systemisch embolie). Doordat 

acenocoumarol de stolling vertraagt (decarboxylering stollingsfactoren II, VII, IX en X) is de kans op 

trombusvorming in de atria afgenomen en daardoor een afname van het risico op een 

hersenberoerte of ischemie elders in het lichaam. 
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Vraag 7                 13 punten 

Een patiënt met hartfalen NYHA klasse III gebruikt de volgende medicatie: 

 enalapril 20 mg  1 dd 1 

 furosemide retard 60 mg  1 dd 1 

 metoprolol 50 mg  3 dd 1 

 spironolacton 100 mg  1 dd 1 

 

7a. Geef aan op welke wijze enalapril en furosemide een gunstig effect bij hartfalen kunnen hebben 

en wat de klinisch relevante eindpunten zijn om deze gunstige effecten te meten. (5 punten) 

 

Enalapril: door onderdrukking RAAS, door minder aldosteron afgite minder zout en water 

vasthouden; door minder angiotensine II afname perifere weerstand dus gunstigere afterload voor 

het hart; via afname aldosteron en angiotensine II ook afname remodeling hart. Klinisch relevante 

eindpunten ziekenhuisopnames vanwege hartfalen en mortaliteit 

Furosemide: door remming van de natrium terugresorptie in de lis van Henle vocht uitscheiding en 

daardoor afname belasting hart (o.a. afname preload). Klinisch relevante eindpunt: oedemen, 

lichaamsgewicht, dyspnoe. 

 

7b.  Na een aantal jaren is de ernst van het hartfalen toegenomen (NYHA klasse IV) en besluit de 

cardioloog de patiënt digoxine voor te schrijven. Wat dient eerst te worden bepaald alvorens 

digoxine te starten? Motiveer je antwoord. (4 punten) 

 

Digoxine heeft een smalle therapeutische breedte. Bij te hoge spiegels kan een digitalisintoxicatie 

ontstaan met ernstige hartritmestoornissen. Omdat digoxine via de nieren wordt uitgescheiden, is 

nierfunctiebepaling essentieel. Tevens moet de kaliumspiegel bekend zijn, omdat een lage 

kaliumspiegel het toxisch effect van digoxine op het hart vergroot. 

 

7c. Stel dat in een gerandomiseerde studie naar het effect van enalapril bij patiënten met hartfalen 

met een follow up van 5 jaar is vastgesteld dat de afname van het risico op hospitalisatie 50% is. En 

stel dat in een andere gerandomiseerde studie met lisinopril met een follow up van 5 jaar bij 

patiënten met hartfalen de number needed to treat (NNT) om hospitalisaties te voorkomen 200 is. 

Welk middel is het meest effectief? Motiveer je antwoord. (4 punten) 

 

Uitspraak over welk middel effectiever is, kan niet worden gedaan omdat het uitgangsrisico op 

hospitalisatie niet bekend is.  

 


