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TOETS FA-MA101_1609            07-10-2016 
 

UITWERKING 

 

 

Vraag 1                             10 pt 

a. Stel: over drie jaar is er een nieuw migrainemiddel op de markt, een monoclonaal antilichaam dat bindt 

aan de CGRP-receptor. Dit geneesmiddel dient eens per maand te worden ingespoten.  

Verwacht u dat het zinvol kan zijn om dit geneesmiddel te combineren met gebruik van sumatriptan? 

En zou het veilig zijn in het geval dat een patiënt die het nieuwe middel gebruikt ook een aantal keer 

per maand sumatriptan gebruikt? (Illustreer uw antwoord met gebruikmaking van de 

aangrijpingspunten van de middelen). (5 pt)  

Het middel wordt eens per maand toegediend d.w.z. dat het een profylacticum is. CGRP is een van de 

neuroinflammatoire peptiden die vrijkomt bij een migraineaanval. Tegen de andere stoffen (substance P 

bijvoorbeeld) werkt het middel niet. Sumatriptan remt, door activatie van de 5-HT1D-receptor, de afgifte 

van de neuroinflammatoire peptiden. Daarnaast heeft het ook andere aangrijpingspunten.Combineren lijkt 

nuttig, kan iets toevoegen. En er zijn geen nadelige effecten te verwachten.  

            

b. Volgens de NHG-standaard is stap drie van de aanvalsbehandeling van migraine een pijnstiller in 

combinatie met domperidon.  

Noem twee therapeutische doelen van domperidon in deze situatie. (2 pt) 

Vermindering misselijkheid/braken en verbeteren van de opname van de pijnstiller door versnelling van de 

pylorusreflex. Mogelijk heeft domperidon ook een eigen gunstig effect op de aanvalsfrequentie  

 

c. In de onderstaande figuur staat de 

plasmaconcentratie van zolmitriptan na toediening 

van 2,5 mg via twee verschillende routes.  

Geef aan welke van beide serie balkjes (zwarte of witte) 

de concentratiewaarden na orale toediening 

voorstellen. Welke toedieningsroute komt overeen met 

de andere serie balkjes? (licht uw antwoord toe) (3 pt)  

 

 

 

De witte balkjes is de tablet (lag period, maximale spiegel na ruim 1 uur, dat is wat je verwacht). De zwarte 

balkjes zijn de spiegels na toediening met een intranasale spray (een vroege en een late piek, dus een deel 

wordt direct opgenomen via het neusslijmvlies, de rest via de darmen; bij sc zie je alleen een snelle piek).  
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Vraag 2                         10 pt 

Mevrouw K. ( 65 jaar) wordt na een positief mammogram gediagnosticeerd met borstkanker. De tumor is 

lokaal aanwezig en de arts besluit om de patiënte te behandelen volgens de richtlijn. 

Enkele maanden later komt mevrouw K. weer bij de arts. Een sentinal node procedure laat zien dat de 

tumor is uitgezaaid naar de lymfeklieren. De uiteindelijke pathologische uitslag luidt: T3N+M0, 

ER+/PR+/HER2+.  

 

a. Voor welke hormonale therapieën komt mevrouw in aanmerking en wat is het werkingsmechanisme 

van deze geneesmiddelen? (4 pt) 

Tamoxifen: het precieze werkingsmechanisme is niet bekend en berust mogelijk op een directe binding met 

de oestrogeenreceptor en daardoor een verstoorde RNA-transscriptie en verminderde celproliferatie. 

Aromataseremmers (anastrozol, letrozol, exemestaan): remming van het enzym aromatase dat een rol 

speelt bij de productie van estrogenen uit androgene precursors. 

 

b. De oncoloog schrijft trastuzumab (een signaaltransductiemiddel) voor bij deze mevrouw. Beschrijf het 

werkingsmechanisme van trastuzumab. Waarom komt dit geneesmiddel in aanmerking? (4 pt) 

Patiënte heeft HER2-positieve borstkanker  overexpressie van HER2-eiwitten 

 

Trastuzumab (Herceptin): monoklonaal antilichaam dat met een hoge affiniteit en specificiteit aan het 

extracellulaire domein van het HER2-eiwit bindt. Het voorkomt dimeervorming en onderdrukt hiermee 

activering van HER2. Remming van HER2=groeifactor  remming groei tumorcellen. 

 

c. Indien mevrouw een LVEF van 45% heeft, verandert er dan iets aan uw advies bij vraag 3? Let uit 

waarom. (2 pt) 

In de oncolinerichtlijn ‘mammacarcinoom’ staat beschreven dat de LVEF (linker ventrikelfunctie) >50-55% 

moet zijn bij start van therapie met trastuzumab. De LVEF is bij deze mevrouw dus te laag (45%). Bij gebruik 

van trastuzumab kan asymptomatisch hartfalen optreden. Het is in dit geval dus niet verantwoord om 

Herceptin voor te schrijven. 

 

Vraag 3                         15 pt 

Bij de heer Van Dam (68 jaar, hypertensie) is enige tijd geleden persisterend atriumfibrilleren (AF) 

gediagnosticeerd. Na een succesvolle elektrocardioversie heeft de cardioloog de onderhoudsbehandeling 

met sotalol ingezet, om te proberen het sinusritme te handhaven. Zijn huidige medicatie luidt als volgt: 

 

acenocoumarol 1 mg   schema thrombosedienst 

hydrochloorthiazide 12,5 mg  1 dd 1 

lisinopril 5 mg    1 dd 1 

sotalol 80 mg    3 dd 1 

 

a. Leg uit, welke remodelling processen (3) de overgang van persisterend AF naar permanent AF kunnen 

bewerkstelligen. (5 pt) 
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(1) Electrical remodelling: door een overmatige Ca2+-influx in de cardiale myocyt zal er een downregulatie 

van de L-type calciumkanalen komen  verminderde Ca2+-influx  verkorting plateaufase  verkorting 

breedte actiepotentiaal (AP) = verkorting refractaire periode  vergrote kans op kringstromen.  

(2) Structural remodelling: littekenweefselvorming in atriale wand  vertraging geleidingssnelheid  

vergrote kans op kringstromen.  

(3) Contractile remodelling: oprekking van de atriale wand (door overvulling)  groter oppervlak  meer 

potentiele circuits & afname contractiekracht. 

 

b. Beschrijf het werkingsmechanisme van sotalol bij AF (van elke actieve enantiomeer). (5 pt) 

Sotalol is een racemisch mengsel. D-sotalol is een klasse III antiaritmicum, dat de inward-rectifier K+-kanalen 

(IKr) blokkeert, de repolarisatiefase vertraagt en zo de refractiare periode van een actiepotentieel verlengt. 

Dit zorgt voor uitdoving van kringstromen. L-sotalol is een niet-selectieve β-blokker (klasse II-antiartimicum) 

dat de AV-geleiding kan vertragen (dit draagt overigens niet bij aan herstel sinusritme).  

 

c. Welk ander middel van de bovenstaande lijst (naast sotalol) kan een gunstige invloed hebben op de 

ontwikkeling van het AF? Verklaar dit aan de hand van het werkingsmechanisme. (LET OP: deze vraag 

betreft NIET het antistollingsbeleid!)  (5 pt) 

De ACE-remmer lisinopril kan de ontwikkeling van AF vertragen. Onder invloed van een ACE-remmer neemt 

de plasma-aldosteronspiegel af. Ook in cardiaal weefsel zal minder aldosteron zijn. Aldosteron bevordert 

fibrosering (littekenweefselvorming) van de atriale wand. Fibrosering betekent vertraging van de 

geleidingssnelheid  kans op kringstromen. Behandeling met ACE-remmers bij AF maakt deel uit van de 

‘upstream-therapy’. 

 

 
Vraag 4                         15 pt 

De heer Martina (60 jaar) is diabetespatiënt. Hij gebruikt 2 x daags 1000 mg metformine en 1 x daags 30 mg 

gliclazide MGA. Zijn HbA1c is recentelijk bepaald en deze blijkt 67 mmol/mol te zijn. Zijn MDRD is 60. Zijn 

BMI is 30. Een paar keer per week treedt een hypoglykemie op. Deze zijn doorgaans niet ernstig, maar wel 

belastend. 

 

a. Welk niet-medicamenteus advies geeft u de patiënt wanneer hij een ‘hypo’ heeft? (2 pt) 

Men moet ongeveer 15 gram snelwerkende suiker innemen (bijv. druivensuiker of klontjes suiker) en hierna 

trager werkende koolhydraten (zoals brood)  

 

b. Verklaar op basis van de werkingsmechanismen van metformine en gliclazide welk van deze twee 

geneesmiddelen een hypoglykemie kan veroorzaken. (4 pt) 

Metformine remt de glucoseproductie en verbetert de insulinegevoeligheid en doet niets op de 

insulineafgifte. Gliclazide zorgt echter wel voor een verhoogde insulineafgifte uit de betacellen. Gliclazide 

blokkeert kaliumkanalen, resulterend in calciuminflux , depolarisatie met uiteindelijk insulineafgifte als 

gevolg. Hierdoor kan gliclazide zorgen voor hypo. 

 

c. Na enkele jaren besluit de arts empagliflozine, een SGLT2-remmer, aan de heer Martina voor te 

schrijven. Naast verlaging van de HBA1c-waarde kan door het gebruik van empagliflozine ook de 
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bloeddruk dalen. Leg uit aan de hand van het werkingsmechanisme hoe deze bloeddrukdaling tot stand 

komt. (5 pt) 

In de nieren is de SGLT2 een natriumglucosecotransporter. Door remming van SGLT2 wordt naast de 

glucosereabsorptie ook de natriumreabsorptie geremd. Natrium wordt uitgescheiden. Door osmose volgt 

water natrium en neemt de bloedvolume af. Hierdoor daalt de bloeddruk. 

 

d. Stel: de heer Martina wordt uiteindelijk overgezet op een humaan insulineanaloog. Hieronder vindt u 

het overzicht van de hulpstoffen in Huminsulin® 30/70.  

Wat is de functie van m-cresol, protaminesulfaat, dinatriumwaterstoffosfaat en zinkoxide? Leg tevens 

uit hoe deze hulpstoffen de stabiliteit van insuline in de toedieningsvorm waarborgen. (4 pt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hulpstof Invloed op stabiliteit 

m-cresol Door toevoeging van fenolische conserveermiddelen wordt de meeste 

stabiele vorm van insuline verkregen, namelijk de R6-hexameer. 

protaminesulfaat Eiwit waarmee stabiele kristalvorm wordt verkregen 

dinatriumwaterstoffosfaat Neutrale pH is essentieel, anders kan er precipitatie of omkristallisatie 

plaatsvinden. 

zinkoxide Zinkoxide is de bron van Zn2+. Zn2+ wordt toegevoegd om stabiele 

hexameren te vormen (T6- hexameren) 

 

 

Vraag 5                         13 pt 

De heer P. is 67 jaar en is vier jaar geleden gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. Hiervoor wordt 

hij behandeld met levodopa/benserazide 100/25mg 3 keer daags 1 tablet.  

 

a. Beschrijf aan de hand van de pathofysiologie van de ziekte van Parkinson het werkingsmechanisme van 

zowel levodopa als benserazide. (3 pt) 

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening van de dopaminerge neuronen die vanuit de 

substantia nigra projecteren naar het striatum. Dit betekent dat er een verminderde hoeveelheid dopamine 

beschikbaar is in het striatum.  

Levodopa is een precursor van dopamine en bootst zo de fysiologische werking van dopamine na. 

Benserazide is een decarboxylaseremmer, remt de perifere omzetting van levodopa naar dopamine, 

waardoor er meer levodopa beschikbaar is om de bloedhersenbarrière te passeren. 

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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b. Welke specifieke adviezen geef je over de wijze van inname en de innamemomenten van 

levodopa/benserazide en waarom? (3 pt) 

Het is belangrijk de innamemomenten goed te spreiden, aangezien op die manier een redelijk constante 

spiegel gedurende de dag wordt bereikt. 

Niet innemen met eiwitrijke voeding, aangezien dit de opname van levodopavermindert (en daarmee de 

werking).  

 

Na zeven jaar behandeling met levodopa/benserazide (inmiddels al twee jaar stabiel op een dosering van 

200/50mg 4 keer daags 1 tablet) vraagt meneer P. in een persoonlijk gesprek met de apotheker hoe het kan 

dat hij sinds een aantal weken weer stijver is. Hij vraagt zich af of het medicijn nog wel goed werkt. 

Desgevraagd geeft de heer P. aan dat hij met name ’s ochtends last heeft van stijfheid.   

 

c. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van de ochtendstijfheid? (2 pt) 

Er is waarschijnlijk sprake van het voorspelbare wearing off-effect van levodopa (het effect van de medicatie 

is afgelopen voordat een nieuwe tablet wordt ingenomen). Dit komt doordat er verdere degeneratie van 

dopamine-neuronen plaatsvindt met verminderde dopamine-opslag (buffercapaciteit), waardoor het middel 

sneller uitwerkt. 

Twee weken later verschijnt meneer P. weer in de apotheek. Hij levert een recept in voor apomorfine (z.n. 

’s ochtends 1 injectie).  

 

d. Beschrijf het werkingsmechanisme en het therapeutisch doel van apomorfine. (2 pt) 

Apomorfine is een sterkwerkende dopamine-agonist en kan gebruikt worden bij onvoorspelbare ‘off’-

perioden (perioden waarin er plotseling geen therapeutisch effect meer is van levodopa). 

 

e. De apotheker besluit apomorfine niet af te leveren. Beargumenteer waarom de apotheker tot deze 

keuze is gekomen. (3 pt) 

De klachten die dhr. P heeft lijken echter voorspelbaar te zijn en niet incidenteel op te treden. Het lijkt 

ondoenlijk iedere ochtend te beginnen met een injectie apomorfine, vooral aangezien er nog andere opties 

zijn , zoals het verdelen van de dosering levodopa/benserazide over meerdere giften (evt. 5dd) of het geven 

van een preparaat met verlengde afgifte (in ieder geval de gift voor de nacht). 
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Vraag 6            (12 pt) 

De heer P. (dezelfde patiënt als in vraag 5) ontwikkelt in de loop van de jaren steeds verdere cognitieve 

achteruitgang, die zich uit in vergeetachtigheid; ook kan hij steeds slechter dingen uitleggen. De neuroloog 

diagnosticeert hem met Lewy body/Parkinsondementie en zij wil starten met rivastigmine 2x daags 1,5 mg. 

 

a. Wat vindt u van deze behandeloptie voor de heer P.? Neem in uw antwoord de 

effectiviteit/werkzaamheid en bijwerkingen mee. (4 pt) 

Bij Lewy body dementie is er sprake van verminderd acetylcholine door aantasting van de cholinerge 

neuronen. Het kan op deze manier de verdere cognitieve achteruitgang remmen, maar niet stoppen.  

Er is effectiviteit/werkzaamheid aangetoond van rivastigmine bij Lewy body dementie; voor alle 

geneesmiddelen bij dementie geldt dat de effectiviteit beperkt is en de kans op m.n. gastro-intestinale 

bijwerkingen aanzienlijk. 

 

b. De neuroloog start met de behandeling met rivastigmine. Hoe ziet in de komende jaren de evaluatie 

van deze behandeling eruit? (4 pt) 

Eerste evaluatie na drie maanden m.b.t. bijwerkingen   

Tweede evaluatie moment na zes maanden m.b.t. effectiviteit. Er is geen effectiviteit aangetoond na 

behandeling langer dan 1 jaar.  

Je kunt de effectiviteit meten aan de hand van meerdere meetinstrumenten, maar de meest gebruikte zijn 

de MMSE en ADAS-Cog. 

 

Zes maanden na de start van rivastigmine ontstaan er steeds meer neuropsychiatrische symptomen bij 

meneer P. die zich vooral uiten in onrust en visuele hallucinaties. 

  

c. Wat vindt u van onderstaande opties om deze symptomen mee te behandelen (op basis van 

effectiviteit en bijwerkingen). (4 pt) 

 

1. oxazepam (een benzodiazepine) 

Weinig bewijs voor effectiviteit bij neuropsychiatrische aandoeningen bij dementie. De nadelen zijn: sedatie, 

sufheid, cognitieve achteruitgang, mogelijk verhoogd risico op sterfte en dementie. 

 

2. risperidon (een antipsychoticum) 

Voor risperidon is enige effectiviteit tegen agressie aangetoond. Echter, risperidon is gecontra-indiceerd bij 

de ziekte van Parkinson vanwege EPS. Alle AP’s geven verhoogde kans op een beroerte en verhoogde kans 

op overlijden. 
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Vraag 7                         15 pt 

Bij een patiënt van 75 jaar wordt de diagnose hartfalen gesteld. De ejectiefractie van het hart is 35%. 

Ongeveer tien jaar geleden heeft de patiënt een hartinfarct gehad  en hij is tevens bekend met hypertensie 

en hypercholesterolemie.  

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

 

acetylsalicylzuur  1 dd 80 mg 

furosemide    1 dd 20 mg 

captopril    3 dd 25 mg 

carvedilol    2 dd 25 mg 

simvastatine    1 dd 40 mg voor de nacht 

 

a. Leg kort uit welke rol een hartinfarct, hypertensie en hypercholesterolemie spelen bij het ontstaan van 

hartfalen. (5 pt) 

Bij een hartinfarct sterft een deel van de hartspier af hetgeen de contractiekracht van het hart negatief zal 

beïnvloeden. Hypercholesterolemie speelt een rol bij atherosclerose in de kransslagaders. Dit kan leiden tot 

ischemie tot infarcering van de hartspier en daardoor de hartspier verzwakken. Hypertensie zal door de 

verhoogde afterload ervoor zorgen dat het hart meer arbeid moet verrichten dan bij normotensie. Als de 

hartspier al verzwakt is door een hartinfarct zal hartfalen eerder tot uiting komen. Tevens bevordert 

hypertensie atherosclerose, zie verder bij hypercholesterolemie.  

 

b. Indien bij de bovengenoemde patiënt ondanks optimale dosering van het diureticum, captopril en 

carvedilol toch klachten blijven bestaan die passen bij NYHA-klassen 2 à 3, wat zou uw 

medicamenteuze behandelvoorstel dan zijn? Leg uw keuze uit op grond van het werkingsmechanisme 

van het middel dat u in gedachte hebt en op welke klinisch-relevante eindpunten van dit middel effect 

is aangetoond. (5 pt) 

De volgende stap volgens de NHG-standaard is een aldosteronantagonist (bijv. spironolacton). Deze kan 

worden toegevoegd aan de bestaande therapie. Er is een competitief antagonisme met aldosteron. Het 

middel gaat de remodelling van het hart tegen die ontstaat door het aldosteron. Effecten aangetoond op 

hospitalisaties door hartfalen en afname mortaliteit. Ook mag een student het combinatiepreparaat 

sacubitril/valsartan (met uitleg) noemen, dan moet wel het captopril worden gestaakt.  

 

BONUDVRAAG 

c. In studies waarin de gunstige effecten van geneesmiddelen worden bestudeerd is het belangrijk 

confounding bias tegen te gaan. Wat zijn de belangrijkste maatregelen om confounding bias tegen te 

gaan? (5 pt) 

Voorafgaand aan de studie, bij het opzetten van de studie: randomisatie, restrictie, matching.  

Na uitvoering van de studie: met statistische technieken eventueel achteraf voor confounding corrigeren. 


