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Uitwerking 

Vraag 1d en vraag 7b zijn bonusvragen. 

 

 

GvdB 

Vraag 1               15 pt 

Mevrouw Blankman (58 jaar) lijdt aan overgewicht, diabetes mellitus, migraine en angina pectoris. Zij 

gebruikt de onderstaande medicatie:  

 nitroglycerinespray 

 metformine 

 simvastatine 

 omeprazol  

 acetylsalicylzuur 

 ibuprofen 

Gemiddeld eens per week treedt een migraineaanval op. De huisarts is door de apotheker gebeld over het 

gebruik van ibuprofen bij deze patiënt: het zou een interactie geven met acetylsalicylzuur. Daarom schrijft 

hij een ander middel voor tegen de migraineaanvallen: sumatriptan. 

Als het recept hiervoor bij de apotheek binnenkomt, neemt de apotheker toch weer contact op.  

                

a. Wat is het probleem met sumatriptan bij deze patiënt? (met uitleg van het achterliggende 

mechanisme, incl. receptoren en de mogelijke risico’s) (3 pt)  

Ook in de coronaire circulatie bevinden zich 5-HT1B-receptoren. Prikkeling hiervan door sumatriptan 

veroorzaakt vernauwing van de kransslagaders. Dit kan leiden tot verminderde doorbloeding van een deel 

van het hart en angineuze pijn.   

            

b. De huisarts overweegt een migraineprofylacticum voor te schrijven aan mevrouw Blankman. De keuze 

gaat tussen metoprolol en valproïnezuur. De apotheker is, desgevraagd, voor metoprolol. Wat zijn bij 

deze patiënt argumenten voor metoprolol en tegen valproïnezuur? (licht toe) (5 pt) 

Valproïnezuur kan leiden tot gewichtstoename wat ongewenst is bij iemand met overgewicht en diabetes. 

Kinderwens is bij iemand van 58 geen argument. Metoprolol is ook gunstig bij angina pectoris: het 

zuurstofgebruik van het hart neemt af. Eventueel: kan hypo’s maskeren, maar bij deze medicatie is de kans 

op hypo’s klein.  

 

Moclobemide is een reversibele MAO-A-remmer (MAOI-A) met een halfwaardetijd van ca. twee uur. De 

antidepressieve werking berust vermoedelijk op verhoging van de spiegels van norepinefrine, serotonine 

en/of dopamine: deze drie neurotransmitters worden namelijk allemaal door MAO-A afgebroken. 

Sumatriptan wordt in het lichaam onder meer door het enzym MAO-A afgebroken. In de literatuur is te 

vinden dat de klaring van subcutaan toegediend sumatriptan onder invloed van moclobemidegebruik 

ongeveer halveert.  
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In het Farmacotherapeutisch Kompas staat bij sumatriptan te lezen: “Gebruik van sumatriptan in 

combinatie met MAO-remmers en tijdens de eerste twee weken na stoppen van de MAO-remmer is 

gecontra-indiceerd.”  

 

c. Op welk farmacodynamisch mechanisme is deze waarschuwing gebaseerd ( licht toe) en vind je deze 

terecht?  (3 pt)  

Farmacodynamisch: is de kans op het serotoninesyndroom vergroot door gelijktijdig gebruik van beide 

middelen? Nee. Het serotoninesyndroom berust vooral op 5-HT2A-prikkeling en op die receptor doet 

sumatriptan niets. Daarbij komt dat sumatriptan, via prikkeling van de pre-synaptische 5-HT1D-receptor 

eerder tot een verlaging dan een verhoging van 5-HT leidt.  

Twee weken wachten is bij een reversibel werkend middel met een erg korte t½ volledig overbodig.   

 

d. Stel dat bij een moclobemidegebruiker toch voor sumatriptan s.c. wordt gekozen, dient de dosering 

dan, in verband met een mogelijke farmacokinetische interactie, te worden aangepast? (3 pt) 

Nee: sumatriptan is een aanvalsmiddel waarbij de Cmax en de concentratie gedurende de eerste uren van 

belang zijn. De klaring halveert, de t ½ verdubbelt dus, maar dat leidt uiteraard niet tot cumulatie (want 

incidenteel gebruikt). Het verdwijnt wat trager uit het systeem, maar dat is niet relevant. Bij s.c. toediening 

is er geen sprake van een first-pass-effect dus de Cmax zal (vrijwel) niet door moclobemidegebruik worden 

beïnvloed.   

 

 

MvN 

Vraag 2                         8 pt 

Twee patiënten presenteren zich bij de specialist. Na uitgebreid onderzoek volgt de pathologische 

anatomische uitslag: 

Patiënte A: 40 jaar, premenopauzaal T2N1M0, ER-, PR- en HER+ 

Patiënte B: 75 jaar, postmenopauzaal, T3N1M0, ER+, PR+ en HER- 

 

a. Voor welke therapieën komen deze twee patiëntes in aanmerking?  (4 pt) 

Patiënte A: chemotherapie (TAC of FEC) met trastuzumab 

Patiënte B: hormoontherapie (aromataseremmer of tamoxifen) 

 

b. Docetaxel is een van de geneesmiddelen die onderdeel uitmaken van de TAC-kuur. Het is een 

celcyclusspecifiek geneesmiddelen. Wat betekent dit? Beschrijf tevens het werkingsmechanisme van 

docetaxel. (4 pt) 

 

 

Celcyclusspecifiek: Deze geneesmiddelen grijpen aan op een specifieke plek van de celcyclus. De verstoring 

van de celcyclus leidt tot celdood.  

Docetaxel behoort tot de taxanen: Oncolyticum dat aanmaak van stabiele microtubuli vanuit 

tubulinedimeren bevordert en de microtubuli stabiliseert door depolymerisatie te verhinderen. Deze 

stabiliteit resulteert in remming van de reorganisatie van het microtubuli-netwerk, dat essentieel is voor de 

celdeling. 
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MB 

Vraag 3            10 pt  

Mevrouw (80 jaar) gebruikt onderstaande medicatie: 

 

 Enalapril   1 dd 20 mg 

 Nitrofurantoine  1 dd 50 mg (onderhoudsbehandeling urineweginfectie) 

 Hydrochloorthiazide  1 dd 25 mg 

 Metoprolol ret   1 dd 100 mg 

 Amitriptyline   1x daags 25 mg (neuropatische pijn) 

 Rivastigmine pleister  9,5 mg/etmaal 

  

De arts evalueert het gebruik van rivastigmine na zes maanden en vindt dat er nog geen verbetering is. 

Daarom wil zij memantine toevoegen.  

Het recept is als volgt: 

R/ Memantine tablet 10 mg 30st 

S/ 1x daags 5 mg gedurende 1 week, daarna per week ophogen tot 1x daags 20 mg  

 

a. Wat vind je van de toevoeging van memantine aan de bestaande behandeling van dementie? Let 

hierbij op farmacologische werkingsmechanismen en evidence voor effectiviteit. (4 pt) 

Farmacologisch: de combinatie kan, rivastigmine is een acetylcholinesteraseremmer en memantine een 

NMDA-antogonist, deze werkingsmechanismen kunnen additief zijn. Evidence voor effectiviteit: niet veel, er 

zijn een paar studies en die laten tegengestelde resultaten zien. Uit een meta-analyse kwam naar voren dat 

de combinatie 1 punt op de ADAS-Cog schaal meer geeft. Er zijn voldoende gegevens waaruit blijkt dat de 

toevoeging van memantine aan rivastigmine geen klinisch relevante meerwaarde heeft. 

 

b. Is het logisch dat de arts de dosering van memantine wil opbouwen? (2 pt) 

Dit heeft te maken met frequent optredende bijwerkingen, met name maagdarmklachten. De ernst van 

deze bijwerkingen lijkt dosisafhankelijk te zijn.  

  

c. Wat valt je verder nog op aan de overige medicatie met betrekking tot de dementie? (4 pt) 

Opvallend is de nitrofurantoine onderhoudskuur. Urineweginfecties kunnen een luxerende factor voor 

dementie zijn. 

Amitriptyline is een TCA en met anticholinerge bijwerkingen: achteruitgang cognitie  en is om die reden 

gecontra-indiceerd bij dementie 

 

 

JR 

Vraag 4                         13 pt 

Mevrouw Anbeek (83 jaar) is vanwege vergevorderde artrose sinds kort opgenomen in het verpleeghuis. 

Behalve artrose heeft zij last van boezemfibrilleren en hartfalen. Zij gebruikt de volgende medicatie: 

 Macrogol/elektrolyten    2 dd 2 sachets 

 Vitamine D3 tabl 5600 IE   1 x per week 1 tablet 

 Acenocoumarol 1 mg    volgens schema trombosedienst 
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 Digoxine 0,0625 mg    1 dd 1 tablet 

 Furosemide 40 mg tablet   1 dd 2 tabletten 

 Oxycodon 5 mg smelttablet   zn bij pijnklachten 

 Oxycodon 5 mg tablet mga   2 dd 1 tablet 

 

Labwaarden: K+ 4,1 mM; Na+ 138 mM;  eGFR 32 ml/min/kg 

 

a. Leg uit, met behulp van de symptomen en complicaties van boezemfibrilleren, waarom deze patiënten 

vaak een (milde) vorm van hartfalen ontwikkelen. (5 pt) 

 

Atriumfibrilleren wordt gekenmerkt door het trillen (fibrilleren) van de boezemwand met een zeer hoge 

frequentie (300-600 s-1) zonder dat er gecoördineerde contracties plaatsvinden. Driekwart van de vulling 

van de kamers verloopt door de aanzuigende werking van de relaxerende kamerwand maar het resterende 

deel is afhankelijk van de pompfunctie van de boezems. Dus bij boezemfibrilleren is de vulling van de kamers 

ongeveer 25% minder dan normaal en zal het slagvolume dus ook in absolute zin verminderd zijn  

hartfalen. Sommige symptomen van boezemfibrilleren zijn terug te voeren op het hartfalen zoals de 

moeheid en de kortademigheid. 

 

b. Wat is het therapeutisch doel van frequentiecontrole? Benoem welk(e) geneesmiddel(en) uit het 

bovenstaande medicatie-overzicht hiervoor gebruikt wordt/worden en beschrijf het 

werkingsmechanisme aan de hand van inotrope, chronotrope en dromotrope eigenschappen.  (5 pt) 

 

Het therapeutisch doel is de kamerfrequentie in rust terug te brengen naar 70-90 slagen per minuut (110 bij 

geringe inspanning). Bij deze patiënt kan alleen digoxine als enige middel aangemerkt worden voor de 

indicatie “frequentiecontrole”. Digoxine heeft een negatief dromotroop effect wat wil zeggen dat het de 

atrioventriculaire geleiding vertraagt  lagere kamerfrequentie. Daarnaast heeft het een negatief 

chronotroop effect (niet zo relevant aangezien sinusritme afwezig is) en een positief inotroop effect. Dit 

laatste zou de pompfunctie van het hart kunnen verbeteren ( vermindering hartfalen). 

 

c. Beredeneer of verapamil ook een geschikt middel voor frequentiecontrole zou zijn bij deze patiënt. (3 

pt) 

 

Verapamil heeft ook een negatief dromotroop effect (remming AV-geleiding  lagere kamerfrequentie) 

maar is ook negatief inotroop. De pompfunctie van de kamerwand gaat o.i.v. verapamil dus achteruit en 

dat is ongewenst bij hartfalen. 

 

 

 

Vraag 5            14 pt 

Zoals uit bovenstaande medisch dossier (zie vraag 4) blijkt heeft mevrouw Anbeek ook een vorm van 

hartfalen. Men kent hartfalen met een gereduceerde ejectiefractie (EF)(HF-REF, EF < 40%) of met een 

gepreserveerde ejectiefractie (HF-PEF, EF > 50%).  

 

a. Welke vorm (HF-REF of HF-PEF) ligt het meest voor de hand bij mevrouw Anbeek? Geef een toelichting.  

(5 pt) 
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Gezien de achtergrond boezemfibrilleren is er dus vooral sprake van een vullingsprobleem van de kamer(s). 

Het slagvolume is in absolute zin verminderd maar omdat de kamerwand nog goed functioneert (geen 

afname contractiekracht) zou je verwachten dat de ejectiefractie > 50% is. Hartfalen met een 

gepreserveerde ejectiefractie. 

 

De specialist ouderengeneeskunde overweegt bisoprolol 2,5 mg 1 dd 1 t voor te schrijven teneinde het 

remodellingproces af te remmen. 

 

b. Leg uit aan de hand van het theoretisch werkingsmechanisme hoe bisoprolol de remodelling van de 

hartspier zou kunnen vertragen. (5 pt) 

 

Het verminderde hartminuutvolume kan diverse compensatiemechanismen activeren. Eén daarvan is 

activatie van de sympaticus waardoor noradrenaline concentraties in bloedplasma en ook in cardiaal 

weefsel langdurig verhoogd zijn. Hoge spiegels van noradrenaline zijn toxisch voor cardiomyocyten, 

bevordert hun apoptose en draagt bij aan remodelling. Door een betablokker (bisoprolol) te geven blokkeer 

je de beta-1-receptoren in het cardiale spierweefsel  vermindering van de noradrenerge invloed op de 

cardiomyocyten  minder remodelling. 

 

c. Verwacht u dat bisoprolol in dit geval de mortaliteit zou kunnen verlagen? Geef een (evidence based) 

toelichting. (4 pt) 

 

Nee, de verwachting is dat bisoprolol bij deze patient de mortaliteit niet verlaagt. Immers het gunstig effect 

van bètablokkers op populatieniveau is alleen aangetoond in studiepopulaties met systolisch hartfalen 

(hartfalen met een gereduceerde ejectiefractie). Geen van de middelen die gunstig werken qua mortaliteit 

bij HF-REF lijkt iets te doen bij HF-PEF. 
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PA 

Vraag 6                        12 pt 

Mevrouw  Yusuf (65 jaar) gebruikt  voor haar diabetes 2 x daags 1000 mg metformine en 2 x daags 500 mg 

tolbutamide. Haar HbA1c is recentelijk bepaald en blijkt 64 mmol/mol te zijn. Haar MDRD is 40. Haar BMI is 

32 en ze wil afvallen en zeker niet aankomen. 

 

a. Vul in het onderstaande schema in welk effect de geneesmiddelen hebben op het gewicht:  neemt toe, 

blijft gelijk of neemt af (5 goed = 3 pt; 4 goed = 2 pt; 3 goed = 1 pt; 2,1,0 goed = 0 pt) 

Geneesmiddel Gewicht  

Metformine Blijft gelijk 

Tolbutamide Neemt toe 

Pioglitazon Neemt toe 

Sitagliptine Neemt toe 

Liragliptineutide Neemt af 

 

b. Haar huisarts wil een DPP-4-remmer voorschrijven. Leg aan de hand van het werkingsmechanisme uit 

hoe DPP-4 remmers de bloedglucose verlagen. (5 pt) 

DPP-4 remmers (incretine “enhancers”) remmen de afbraak van het endogene GLP-1, (1 punt)  Effecten: 

Stimulering glucose-afhankelijke insulinesecretie (pancreas), (1 punt) remming glucagonsecretie (pancreas), 

(1 punt) remming maaglediging, (1 punt) onderdrukking eetlust, (1 punt) onderdrukking voedselinname. (1 

punt). 

 

Hieronder is de samenstelling weergeven van humaan insulineanaloog: Huminsulin® 30/70. In de bijsluiter 

staat van dit product staat de volgende opmerking: 

“Treatment with human insulin may cause formation of antibodies, but titres of antibodies are lower than 

those to purified animal insulin” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Geef twee verklaringen waarom er bij dit preparaat toch antilichamen gevormd worden ondanks dat 

het een humaan insulineanaloog is? (4 pt) 

Het gaat om een humaan insulineanaloog waar veranderingen zijn aangebracht in de aminozuursequentie 

t.b.v. de verlengde afgifte. Het immuunsysteem kan deze eiwitten herkennen als lichaamsvreemd. 

Huminsulin® 30/70 

List of excipients 

- m-cresol 

- glycerol 

- phenol 

- protamine sulphate 

- dibasic sodium phosphate 

- zinc oxide 

- water for injections 

- hydrochloric acid and/or 

- sodium hydroxide 
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 Aan de formulering is protamine toegevoegd (vissperma-eiwit), hiertegen kan een specifiek afweerrespons 

opgewekt worden.  

Niet goed: er worden bij DM1 antilichamen gevormd tegen insuline. Er worden enkel antilichamen gevormd 

tegen pancreatische ß-cellen. 

 

SJ 

Vraag 7                       15 pt 

Bij meneer Peek is op redelijk jonge leeftijd (55 jaar) de ziekte van Parkinson gediagnosticeerd. De 

neuroloog had hem in eerste instantie ingesteld op levodopa/carbidopa 100/25mg 3dd. Na een aantal jaren 

bleek ophogen van de dosering noodzakelijk te zijn. In verband met aanhoudende misselijkheid bij het 

nieuwe doseerregime van levodopa/carbidopa wordt door de huisarts besloten domperidon voor te 

schrijven. Aangezien de zetpillen in Nederland niet meer geregistreerd zijn, besluit hij toch voor zetpillen 

met metoclopramide. In de apotheek verschijnt er echter een interactiesignaal. 

 

a. Beschrijf de interactie en geef aan of – en zo ja op welke manier – je dan de misselijkheid zou 

bestrijden. Beargumenteer je antwoord. (4 pt) 

 

Het betreft hier een farmacodynamische interactie. Metoclopramide is een dopamine-antagonist en gaat 

dus de werking van levodopa tegen. Aangezien metoclopramide de bloedhersenbarrière passeert, is 

ingrijpen zeker noodzakelijk. Het is verstandiger om toch domperidontabletten te adviseren en deze in te 

nemen op het moment dat meneer geen braakneigingen heeft.  

 

Aangezien meneer Peek na verloop van tijd ook wearing off verschijnselen vertoont, stelt de neuroloog 

voor om voor de nacht een preparaat met gereguleerde afgifte te gebruiken. Meneer Peek vraagt zich af 

waarom hij deze speciale tablet niet ook overdag kan gebruiken. 

 

b. Wat is een belangrijk nadeel van het overdag gebruiken van een levodopa-preparaat met gereguleerde 

afgifte? (2 pt) 

 

Met name de vertraagde on-tijd kan nadelig zijn. Daarom worden overdag dus doorgaans direcy-release 

preparaten gebruikt. 

 

De responsfluctuaties nemen de overhand, dus de neuroloog besluit selegiline aan de behandeling toe te 

voegen. Meneer Peek leest op internet over de gevreesde ‘kaasreactie’ bij het consumeren van 

thyraminerijk voedsel.  

 

c. Beschrijf het werkingsmechanisme van selegiline bij de ziekte van Parkinson en beredeneer of een 

thyramine-arm dieet noodzakelijk is. (5 pt) 

 

Selegiline is een irreversibele MAO-B-remmer. MAO-B is verantwoordelijk voor de afbraak van dopamine. 

Door dit enzym te remmen is er dus meer levodopa beschikbaar. MAO-B is tevens verantwoordelijk voor de 

afbraak van thyramine. Aangezien selegiline in normale doseringen een selectieve MAO-B remmer is (en dus 

geen effect heeft op MAO-A), hoeft niet gevreesd te worden voor een hypertensieve crisis (‘kaasreactie’) bij 

het consumeren van thyraminerijk voedsel: thyramine kan in voldoende mate door MAO-A worden 

afgebroken.  

 



 

 

    

Toets FA-MA101_1609 7 oktober 2016       8 van 8   

 

Inmiddels is meneer Peek 74 jaar en heeft hij een aanleunwoning gekregen, zodat de thuiszorg hem 

laagdrempelig kan verzorgen. Zijn medicatie is voor zijn gevoel weer ‘omgegooid’. Hij gebruikt nu maar 

liefst 5 keer per dag levodopa/carbidopa en daarnaast pramipexol. Het wennen aan de nieuwe situatie valt 

meneer Peek zwaar. Na veel gesprekken met zijn huisarts wordt besloten een antidepressivum te gaan 

gebruiken.  

 

d. Adviseer je voor meneer Peek een tricyclisch antidepressivum (TCA) of een 

serotonineheropnameremmer (SSRI)? (4 pt) 

 

Een TCA lijkt niet verstandig, aangezien ze behoorlijk anticholinerg werken. Ouderen zijn extra gevoelig voor 

deze anticholinerge bijwerkingen. Parkinsonpatiënten hebben bovendien een verhoogd risico op dementie, 

waardoor extra terughoudendheid geboden is. Een SSRI lijkt voor meneer Peek dus een veiligere optie te 

zijn.  

 

 

 


