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MV 

Vraag 1               4 pt 

In het Informatorium Medicamentorum (2018) is het volgende opgenomen over het geneesmiddel 

roflumilast. 

 

Roflumilast is een fosfodiësterase-4-remmer (PDE4-remmer). Het enzym PDE4 is aanwezig in 
humane ontstekingscellen, met name macrofagen, eosinofielen en neutrofielen, die een rol spelen 
in de pathogenese van COPD. 

 

Beschrijf wat de rol van macrofagen en neutrofielen is bij de pathogenese van COPD.  

Macrofagen kunnen door sigarettenrook en andere irritantia worden geactiveerd tot het vrijzetten 

van neutrofiel-chemotactische factoren. Neutrofielen en macrofagen zetten vervolgens 

verschillende proteases vrij (en overstijgt de activiteit van anti-proteases), die het bindweefsel in het 

longparenchym afbreken (wat leidt tot emfyseem) en de mucussecretie stimuleren. 

 

Vraag 2               5 pt 

De heer R. (70 jaar) is al enkele jaren bekend met COPD (GOLD II) en hypertensie. Jaarlijks haalt hij 

een griepprik. Hij was tot aan zijn pensionering huisschilder. Sinds twee jaar is hij gestopt met roken 

en hij probeert drie dagen in de week een uurtje te wandelen.  

Zijn huidige medicatie is: 

Salbutamolinhalatiepoeder 100 microgram 4 dd 1 inhalatie 

Tiotropiuminhalatiepoeder 18 microgram 1 dd 1 inhalatie 

Hydrochloorthiazide 25 mg   1 dd 1 tablet 

 

a. Welk geneesmiddel kan de heer R. in een hogere keerdosering gebruiken wanneer hij na het 

wandelen meer last van dyspneu krijgt vanwege het koude winterweer. Verklaar je antwoord. (3 

pt) 

Salbutamol is een kortwerkende bèta-agonist, werkt snel (binnen 20 minuten): behandeldoel 

verminderen van symptomen, voorkomen van exacerbaties. 

Tiotropium is een langwerkende muscarineantagonist: geen aanvalsbehandeling  

 

Meneer R. heeft de laatste tijd last van hoesten, meer slijmvorming en kortademigheid. Het 

wandelen lukt eigenlijk niet meer. Zijn vrouw staat in de apotheek met een recept voor haar man:  

R/ amoxicilline 500 mg 3 dd 1 tablet, 21 stuks 

Mevrouw R. vertelt dat de huisarts een exacerbatie van COPD bij haar man heeft vastgesteld en dat 

zij daarom een antibioticum heeft voorgeschreven. 

 

a. Zijn antibiotica altijd geïndiceerd bij een exacerbatie van COPD? Verklaar je antwoord. (2 pt) 
Nee, indien geen klinische verschijnselen (malaise, temperatuur > 38 graden, gekleurd sputum) is 

een antibioticum niet geïndiceerd. 
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JJ 

Vraag 3            7 pt 

Cisplatine is een chemotherapeuticum dat kan worden voorgeschreven bij verschillende vormen van 

kanker. Onderstaande informatie over cisplatine komt uit het Farmacotherapeutisch Kompas. 

 

Platina-verbinding, het werkingsmechanisme lijkt op dat van alkylerende stoffen; remt DNA-
synthese door de vorming van platinadwarsverbindingen binnenin en tussen DNA-strengen. De 
eiwit- en RNA-synthese worden in mindere mate geremd. 

 

a. Is cisplatine een celcyclus specifiek of celcyclus niet-specifieke chemotherapeuticum? Licht je 

antwoord toe. (3 pt) 

Celcyclus niet-specifieke chemotherapie. Cisplatine is een alkylerend geneesmiddel dat in elke fase 

van de celcyclus kan binden aan het DNA en daarmee DNA-synthese remmen. De binding aan DNA is 

niet afhankelijk van een bepaalde fase in de celcyclus. 

 

b. Een bekende bijwerking van cisplatine is haaruitval (alopecia). Leg uit waarom deze bijwerking 

vaak voorkomt bij chemotherapie. (2 pt) 

Chemotherapie is erop gericht om snel delende cellen te doden. Gezonde snel delende cellen 

worden ook aangetast door chemotherapie; een voorbeeld daarvan zijn haarzakjes. 

 

In het Farmacotherapeutisch Kompas staat de volgende tekst vermeld: “Trastuzumab moet niet 

worden gecombineerd met een therapie die anthracycline bevat…” 

 

c. Wat is de reden voor dit advies? Ligt dit toe aan de hand van het werkingsmechanisme van beide 

geneesmiddelen. (2 pt) 

Beide middelen zijn cardiotoxisch. Trastuzumab blokkeert ook HER2-receptoren op het hartweefsel. 

Hierdoor is het hart minder goed in staat te herstellen en kan de LVEF dalen. Antracyclinen zijn 

cardiotoxisch door radicaalvorming in het hart.  

 

Vraag 4               3 pt 

Een patiënte met borstkanker krijgt als adjuvante behandeling tamoxifen voorgeschreven. De 

apotheker ziet in de medicatiehistorie staan dat de patiënte tevens onderstaande middelen 

gebruikt. Geef per middel aan of je verwacht dat dit invloed heeft op de therapie met tamoxifen en 

waarom. (3 pt) 

• Paroxetine (CYP2D6-remmer) 

• Simvastatine (CYP3A4-substraat) 

Paroxetine remt CYP2D6; hierdoor wordt er minder actieve metaboliet (endoxifen) gevormd. De 

therapie zal minder goed werken. 

Simvastatine is een CYP3A4-substraat. Geen interactie dus ook geen effect op de therapie.  
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AM 

Vraag 5               8 pt 

a. In het kader (zie onder) staat een samenvatting van een open-label onderzoek. Tot welke vorm 

van bias kan het open-label karakter van deze studieopzet leiden en hoe groot is het risico 

daarop in deze studie? (4 pt) 

Informatiebias. Omdat de uitkomst hier door patiënten zelf gerapporteerd wordt en redelijk 

subjectief is - het primaire eindpunt is een reductie in hoofdpijndagen - is het risico hierop best 

groot. 

 

b. In het abstract wordt het verschil in aantal dagen met hoofdpijn gepresenteerd. In het artikel 

zelf wordt voor beide groepen ook vermeld welk percentage patiënten ten minste 50% minder 

hoofdpijndagen heeft.  

Welke frequentiemaat is dit? Noem ten minste drie risicomaten die je op basis van deze 

frequentiemaat kunt berekenen. Welke risicomaat is het meest informatief en waarom? (4 pt) 

Frequentiemaat is cumulatieve incidentie. Risicomaten zijn bijvoorbeeld risicoverschil, relatief risico, 

relatieve risicoreductie, Number needed to treat. Afhankelijk van welke drie risicomaten genoemd: 

risicoverschil of NNT, hierin komt het onderliggende absolute risico en het verschil daarin het beste 

tot uitdrukking. 

 

Long-term study of the efficacy and safety of OnabotulinumtoxinA for the prevention of 

chronic migraine: COMPEL study 
Blumenfeld AM et al. (2018) 

 

ABSTRACT 

Background: OnabotulinumtoxinA is approved for the prevention of headache in those with chronic 

migraine (CM); however, more clinical data on the risk-benefit profile for treatment beyond one year is 

desirable. 

Methods: The Chronic Migraine OnabotulinuMtoxinA Prolonged Efficacy open Label (COMPEL) Study 

(ClinicalTrials. gov, NCT01516892) is an international, multicenter, open-label long-term prospective 

study. Adults with CM received 155 U of onabotulinumtoxinA (31 sites in a fixed-site, fixed-dose paradigm 

across 7 head/neck muscles) every 12 weeks (±7 days) for 9 treatment cycles (108 weeks). The primary 

outcome was headache day reductions at 108 weeks; 

secondary outcomes were headache day reductions at 60 weeks and change in the 6-item Headache Impact 

Test (HIT-6) score. Safety and tolerability were assessed by reviewing the frequency and nature of adverse 

events (AEs). AEs were determined at each visit through patient self-report, general non-directed and, for 

specific AEs, directed questioning, and physical examination. Subgroup analyses for safety and efficacy 

included, but were not limited 

to, patients with/without concomitant oral preventive treatment and acute medication overuse at baseline. 

Results: Enrolled patients (N = 716) were 18–73 years old and most were female (n = 607, 84.8%). At 

baseline, patients reported an average 22.0 (SD = 4.8) headache days per month. 52.1% of patients (n = 

373) completed the study. By 60 and 108 weeks, a significant reduction in headache days (− 9.2 days and 

− 10.7 days, respectively, P < 0.0001) was observed. Significant improvements (P < 0.0001) in HIT-6 

scores (− 7.1 point change at week 108) were also demonstrated. 131 patients (18.3%) reported ≥1 

treatment-emergent adverse events; most frequently reported was neck pain (n = 29, 4.1%). One 

patient reported a serious treatment-related adverse event (rash). No deaths were reported. 

Conclusions: The COMPEL Study provides additional clinical evidence for the consistency of the efficacy 

and for the long-term safety and tolerability of onabotulinumtoxinA for the prevention of headache in 

http://clinicaltrials.gov/
http://clinicaltrials.gov/
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those with CM who have been treated with onabotulinumtoxinA every 12 weeks over 2 years (9 

treatments) with the fixed-site, fixed-dose injection paradigm. 

 

 

JR 

Vraag 6               14 pt 

Mevrouw R. is een 86-jarige, zelfstandig wonende vrouw die al vanaf haar middelbare leeftijd 

behandeld wordt voor hypertensie. Toen twee jaar geleden geconstateerd werd dat haar nuchter 

glucose te hoog was, schreef de huisarts haar metformine voor. Vanwege bijwerkingen is ze daar al 

snel mee gestopt. Haar huidige medicatie is als volgt: 

Irbesartan/hydrochloorthiazide 300 mg/12,5 mg  1 dd 1 t 

Gliclazide retard 30 mg      1 dd 2 t ‘s morgens 

Tramadol/paracetamol 37,5 mg/325 mg   2 dd 1-2 t zo nodig 

Hypromellose 3 mg/ml oogdruppel (Duratears®)  3-4 dd 1 dr in beide ogen 

 

Enkele (lab)waarden: 

Lichaamsgewicht 56 kg 

RR   140/80 mm Hg 

Nuchter glucose 5,2 mmol/l (12-2017) 

LDL-chol  3,75 mmol/l 

 

a. Een verminderde bètacelfunctie in de pancreas is een van de mogelijke oorzaken voor het 

ontstaan van DM type 2. Noem drie (patho)fysiologische aspecten waardoor de bètacelfunctie 

kan verminderen en geef bij elk een kort toelichting. (6 pt) 

Glucosetoxiciteit: hoge intracellulaire glucoseconcentraties in de bètacel leidt tot de vorming van 

zuurstofradicalen die voor celschade zorgen  afsterven bètacel.  

Lipotoxiciteit: verhoogde vrije vetzuurspiegels kunnen de mitochondriale  ATP-synthese in de 

bètacel remmen  minder insulinesecretie en versneld afstreven bètacel (apoptose).  

Eiland amyloïdneerslag: afzettingen van het polypeptide amyline (dat tegelijk met insuline 

gesecreteerd wordt) kunnen cytotoxisch zijn  afsterven bètacel.  

Genetische factoren: sommige genafwijkingen zijn geassocieerd met het voorkomen van 

bètaceldysfunctie (bijv. het ABCC8-gen dat voor de sulfonylureumreceptor-1 codeert).  

 

b. Beschrijf het werkingsmechanisme waarlangs gliclazide de bloedglucosespiegels verlaagt. Betrek 

in je antwoord de rol van eventuele receptoren, ion-kanalen, elektrolyten en insuline. (4 pt) 

Gliclazide activeert de SUR1-receptor in de celmembraan van de bètacellen in de eilandjes van 

Langerhans. Hierdoor sluiten K+-inward rectifier ionkanalen en de daaropvolgende verandering van 

de membraanpotentiaal opent de zgn. voltage-operated Ca2+-ionkanalen. Onder invloed van 

stijgende intracellulaire Ca2+-spiegels zullen de vesikels met insuline naar de membraan migreren en 

hun inhoud in de bloedbaan uitstorten. 

 

We zijn twee jaar verder. Wegens oplopende waarden van het nuchter glucose heeft de huisarts een 

middellang werkend insuline aan de medicatie toegevoegd zodat het huidige medicatieoverzicht nu 

als volgt is: 
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Irbesartan/hydrochloorthiazide 300 mg/12,5 mg  1 dd 1 t 

Gliclazide retard 30 mg      1 dd 2 t ‘s morgens 

Tramadol/paracetamol 37,5 mg/325 mg   2 dd 1-2 t zonodig 

Hypromellose 3 mg/ml oogdruppel (Duratears®)  3-4 dd 1 dr in beide ogen 

NPH-insuline (Insulatard®)     10 IE sc voor de nacht. 

 

Wegens aanhoudende nachtelijke hypoglykemieën overweegt de huisarts om het NPH-insuline te 

vervangen door het langwerkende insuline-glargine (Toujeo®). 

 

c. Leg uit, aan de hand van de samenstelling van beide insulines, waarom de kans op nachtelijke 

hypoglykemieën bij insuline-glargine geringer is. (4 pt) 

Bij NPH-insuline of isofaan insuline is het humane recombinant insuline gekoppeld aan het eiwit 

protamine of aan Zn2+-kationen waardoor er na subcutane injectie een slecht oplosbaar complex 

ontstaat vanwaar uit insuline langzaam wordt afgegeven aan de bloedbaan. Dit verlengt de werking 

t.o.v. gewoon insuline. Bij insuline-glargine (Toujeo®) is o.a. het aminozuur L-arginine gekoppeld aan 

insuline. Dit leidt tot een ander iso-elektrisch punt en een betere oplosbaarheid in zuur milieu. Gevolg 

is dat het insuline nog langzamer en in kleinere hoeveelheden aan de bloedbaan wordt afgegeven  

langere werking dan NPH maar ook minder kans op hypo’s (immers lagere dosisafgifte in vivo). 

 

Vraag 7             11 pt 

Onder Lewy body dementie worden twee ziektebeelden geschaard die beide gepaard gaan met 

motorische en niet-motorische symptomen, te weten dementie met Lewy body (DLB) en 

Parkinsondementie (PD). 

 

a. Beschrijf de motorische en niet-motorische symptomen. Geef van elk ten minste twee 

voorbeelden. (2 pt)  

Motorische symptomen: schuifelende gang, bradykinesie, tremoren, posturale instabiliteit. Niet-

motorische symptomen: (visuele) hallucinaties, verminderde en fluctuerende cognitieve functie, 

geheugenstoornissen, orthostatische hypotensie. 

 

b. Benoem de overeenkomsten en verschillen tussen DLB en PD door in onderstaande tabel het 

juist antwoord/de juiste antwoorden te omcirkelen. (4 goed = 4 pt; 3 goed = 3 pt, 2 goed = 1 pt, 

1 en 0 goed = 0 pt) 

 

 DLB PD 

Het manifesteren van dementie ten 

opzichte van motorische klachten 

Voor/ gelijktijdig / na Voor/ gelijktijdig / na 

Lewy bodies ten gevolge van  

aggregatie van alfa-synucleïne? 

Ja / Nee Ja / Nee 

 

 

c. Voor de symptomatische behandeling van PD kan men kiezen tussen een choline-

esteraseremmer (bijv. rivastigmine) of een NMDA-receptorantagonist (memantine). Wat zijn de 

(theoretische en praktische) voor- en nadelen van elk? Noem voor elk geneesmiddel minstens 

één voor- en één nadeel. (5 pt)  
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Choline-esteraseremmer (rivastigmine): voordeel is dat ze bewezen effectief zijn: een Chochrane- 

review (5 placebogecontroleerde RCT’s) heeft laten zien dat ze een algehele verbetering geven, 

verbetering van cognitieve functies en vermindering van gedragsstoornissen bij PD-D. Nadeel is dat 

choline-esteraseremmers de tremor bij Parkinson kunnen verergeren.  

NMDA-receptorantagonist (memantine): voordeel is dat glutamaat (via de NMDA-receptor) de 

dopamineafgifte remt en dus dat een NMDA-receptorantagonist theoretisch de dopamineafgifte kan 

verbeteren. Nadeel is dat memantine in klinische studies tegenstrijdig resultaten op de PD laat zien. 

 

Vraag 8             13 pt 

De heer T.P. (geboren 1939) heeft in 2001 een myocardinfarct doorgemaakt. Daarvan is hij goed 

hersteld maar sinds twee jaar heeft hij last van boezemfibrilleren. Ondanks plaatsing van een 

pacemaker heeft de heer P. toch nog af en toe last van pijn op de borst bij inspanning, waarvoor hij 

een pufje onder de tong gebruikt. Zijn medicatie: 

 

Acenocoumarol 1 mg   schema trombosedienst 

Amiodaron 200 mg   1 dd 1 

Nitroglycerine 0,4 mg/do  zn 1 dd 1-2 doses bij pijn op de borst 

Furosemide 20 mg   1 dd 1 

Spironolacton 12,5 mg   1 dd 1 

Carvedilol 6,25 mg   3 dd 1 

Ramipril 2,5 mg    3 dd 1 

 

Amiodaron behoort tot de klasse III anti-aritmica en wordt gebruikt om het sinusritme te herstellen. 

De effectiviteit van klasse III anti-aritmica kan worden afgemeten aan de duur dat het 

boezemfibrilleren succesvol onderdrukt kan worden.  

 

a. Leg uit welk ionkanaal het meest door amiodaron wordt beïnvloed en op welke wijze dat 

gebeurd. Leg ook uit (pathogenese!) hoe dit bijdraagt aan het doorbreken van het 

boezemfibrilleren en bijgevolg herstel van het sinusritme. (5 pt)  

Amiodaron oefent zijn werking voornamelijk uit op K+-ionkanelen door ze te blokkeren. Hiermee 

wordt de uitstroom van K+-ionen tijdens de repolarisatiefase in een actiepotentiaal geremd. Gevolg is 

een verbreding van de actiepotentiaal (verlenging repolarisatiefase) en dientengevolge ook een 

verlenging van de refractaire periode. Hierdoor worden re-entryfenomenen, één van de oorzaken van 

boezemfibrilleren, tegengegaan (uitdoving kringstroom). 

 

Amiodaron kan vervelende bijwerkingen hebben op de schildklier wat een gevolg is van de jodium-

atomen in het amiodaronmolecuul. Dronedaron, een jodiumvrij analogon van amiodaron, 

beïnvloedt de schildklier niet en lijkt dus een veiliger alternatief voor amiodaron. Onderstaande 

figuur toont de relatieve effectiviteit van enkele klasse I en III anti-aritmica bij boezemfibrilleren. 
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b. Welke conclusie kun je trekken over de effectiviteit van dronedaron ten opzichte van die van 

amiodaron bij boezemfibrilleren? Onderbouw je antwoord met argumenten/getallen. (3 pt)  

De conclusie moet zijn dat dronedaron aanzienlijk minder effectief is dan amiodaron. Uitgaande van 

dronedaron als benchmark, is de kans op terugval naar boezemfibrilleren bij amiodaron ruim 40% 

minder (Hazard Ratio = 0,59).  

 

c. Uitgaande van bovenstaande relatieve effectiviteit, wat zou een goed alternatief voor 

amiodaron zijn indien de heer T.P last zou krijgen van schildklierproblematiek? Welke andere 

medicatie (uit de lijst) zou eventueel aangepast moeten worden? (5 pt)  

Uitgaande van een min of meer zelfde farmacologische werking zou sotalol een goed alternatief 

kunnen zijn (immers ook een K+-kanaalblokker). Er dient wel rekening gehouden te worden met 

bètareceptorblokkerende component uit het racemisch sotalolmengsel wat betekent dat de dosering 

van het carvedilol naar beneden moet worden bijgesteld. Ook een klasse 1c anti-aritmicum zou een 

goed alternatief voor amiodaron kunnen zijn, hoewel hiermee een andere farmacologische weg 

wordt bewandeld. 
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EvdK 

Vraag 9             11 pt 

a. Substance P en CGRP zijn neuropeptiden die een belangrijke rol spelen in de pathogenese van 

migraine. Waar worden deze neuropeptiden afgegeven en verklaar hun rol bij het ontstaan van 

migraine. (4 pt) 

Bij een migraineaanval wordt de nervus trigeminus in de hersenstam geïnnerveerd. Dit leidt tot 

afgifte van inflammatoire neurotransmitters aan de uiteinden van deze zenuw die gelegen zijn in de 

buurt van de bloedvaatjes in de dura mater, het buitenste hersenvlies. De belangrijkste peptiden die 

daar vrijkomen zijn substance P en CGRP. Substance P (toename van de vaatpermeabiliteit) en CGRP 

(vaatverwijder) veroorzaken een onstekingsproces. Dit signaal leidt via efferente projectie naar de 

Trigeminale Nucleus Caudalis (TNC) in de hersenstam  signaal naar thalamus  signaal naar 

hersenschors  migraineuze hoofdpijn. 

 

Annika Ribbens (26 jaar) is buschauffeur. Vanaf haar 16de heeft zij last van migraineaanvallen. Ze 

heeft 1 à 2 keer per maand een aanval. Dit gebeurt meestal om 8 uur ’s ochtends als ze op haar werk 

aankomt. Bij een migraineaanval gebruikt ze altijd naproxen. De pijn is hiermee goed te 

onderdrukken. Wel blijft de misselijkheid (zonder braken) zeker vier uur aanhouden. Dit is natuurlijk 

onhandig op haar werk, want ze wil zo snel mogelijk met de bus door de wijk rijden. 

De huisarts raadpleegt het Farmaceutisch Kompas. Bij naproxen ziet hij het volgende staan: 

 

Offlabel-indicatie: migraineaanval 
Volwassen: 
Volgens NHG: 500 mg per keer, bij misselijkheid of braken gelijktijdig met, of 10-15 minuten na, 
orale of rectale toediening van metoclopramide of orale toediening van domperidon. Bij incidenteel 
gebruik maximaal 1000 mg per dag. 

 

De huisarts schrijft het volgende voor:  

R/ Metoclopramide zetpil 10 mg  S/ z.n. 1 maal daags 1 zetpil plaatsen bij migraineaanval 

 

b. Is dit een geschikt middel voor deze patiënt (met betrekking tot haar beroep en 

misselijkheidsklachten)? Wat is jouw advies en waarom? (3 pt) 

- Bijwerking metoclopramide: slaperigheid  invloed op rijvaardigheid. Dat is niet handig met 

haar werk als buschauffeur  

- Een zetpil is niet ideaal in deze situatie. 

Omdat Annika geen last heeft van braken (alleen misselijkheid), zijn domperidontabletten in haar 

geval een betere keuze (geen invloed op rijvaardigheid en oraal) 

 

Na een half jaar komt Annika weer in de apotheek. Ze heeft de afgelopen maanden zeker drie keer 

per maand een migraineaanval gehad. Ze vraagt of ze valproïnezuur mag gebruiken om migraine- 

aanvallen te voorkomen, want ze heeft op mijnmedicijn.nl gelezen dat dit middel goed werkt.  

 

c. Welke misvatting omtrent profylactische behandeling bespreek je met Annika? En wat is jouw 

mening over valproïnezuur als profylacticum? (4 pt) 

Profylactische behandeling bij migraine: aanvallen worden niet voorkomen, maar de frequentie 

wordt verminderd (en de kans daarop is 50%). 
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Valproïnezuur is geen eerste keus als profylactische behandeling, zeker niet als Annika een 

kinderwens heeft; valproïnezuur is teratogeen. Bij migraineprofylaxe is een bètablokker bijv. 

metoprolol, eerste keus. Dit is niet per se vanwege de evidence, maar vanwege de hogere veiligheid. 

 

Vraag 10 

De heer L. (73 jaar) merkt dat hij steeds minder goed lange afstanden kan fietsen en traplopen wordt 

ook steeds moeilijker. Hij is bij zulke inspanningen snel kortademig. Hij slaapt tegenwoordig met zijn 

benen omhoog, omdat hij overdag veel vocht vasthoudt in zijn benen. Hij wordt door de huisarts 

doorverwezen naar de cardioloog. Er wordt hartfalen (met LVEF = 42%) vastgesteld met als oorzaak 

cardiomyopathie. 

 

De cardioloog schrijft het volgende voor: 

Furosemide 40 mg  zo nodig 1-2 tabletten per dag 

Enalapril 5 mg   starten met 1 dd 1 tablet, daarna opbouwen aan de hand 

van opbouwschema 

Simvastatine 40 mg 1 dd 1 tablet 

 

a. Is de behandeling met een ACE-remmer bij deze patiënt rationeel? (2 pt) 
LVEF < 45%, er is hier dus sprake van HF-REF of HF-REF in combinatie met HF-PEF. Bij HF-REF is er 

een gunstig effect van een ACE-remmer aangetoond op mortaliteit. 

 

b. Bij hartfalen worden ACE-remmers in zo’n hoog mogelijke dosering toegediend. Wat is hiervoor 

de reden? Op basis van welke parameters wordt afgemeten of de maximale dosering is bereikt? 

(4 pt) 

Bij hartfalen geldt: de ACE-remmer zo hoog mogelijk doseren, voor maximale remming van cardiale 

remodelling. Verhogen op basis van tolerantie, d.w.z. nierfunctieverlies, kalium en tensie. 

 

c. Wat is het farmacotherapeutisch behandeldoel van furosemide? (2 pt) 

Symptoombestrijding, verminderen vochtretentie. Geen aangetoond effect op harde eindpunten 

(mortaliteit of hospitalisatie). 

  

d. De heer L. komt terug bij de cardioloog voor controle. De cardioloog schrijft bisoprolol voor om 

verdere remodelling van het hart te voorkomen. 

Verklaar de rol van noradrenaline in de remodelling en leg uit waarom bètablokkers hierop 

invloed kunnen uitoefenen. (4 pt) 

Het verminderde hartminuutvolume kan diverse compensatiemechanismen activeren. Eén daarvan 

is activatie van de sympaticus waardoor noradrenalineconcentraties in bloedplasma en ook in 

cardiaal weefsel langdurig verhoogd zijn. Een hoge NA-spiegel is toxisch voor cardiomyocyten, 

bevordert hun apoptose en draagt bij aan remodelling.  

Door een bètablokker (bisoprolol) te geven wordt de beta-1-receptoren in het cardiale spierweefsel 

geblokkeerd  vermindering van de noradrenerge invloed op de cardiomyocyten  minder 

remodelling 
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