
GO 
 
1. Bloeddruk kan gedefinieerd worden als het product van hartminuutvolume (cardiac 
output) en totale perifere weerstand (BD = HMV x TPW). Geef aan of elk van de 
onderstaande antihypertensiva het HMV, de TPW of beide beïnvloedt en hoe dit effect tot 
stand komt (onder meer op receptorniveau).  
 
a. nifedipine (calciumantagonist) 
 
Calciumentryblokker verlaagt tpw door blokkade instroom Ca++ in gladde spiercellen  
 
b. atenolol 
 
1. HMV daalt door verlaging hartfrequentie (blokkade cardiale beta-1-receptoren). 
 
2. lange termijn effect door daling TPW (via betablokkade sympaticus en blokkade 
betareceptoren juxtaglomerulaire complex -> minder renine) 
 
 
c. chloortalidon 
 
Na+ excretie (+ H2O) in distale tubuli nier. Daling TPW. 
 
2a. Gebruik van een ACE-remmer kan leiden tot verandering in de kaliumspiegel. Geef 
aan of het hierbij om een hypo- of een hyperkaliëmie gaat en leg uit hoe dit effect tot stand 
komt.  
 
Hyperkaliëmie. Want: ACE-i zorgt voor minder AngII en minder aldosteron. Minder Na+ 
retentie. Minder K+ wordt uitgewisseld tegen Na+. 
 
2b. Bij het preparaat Co-renitec® (enalapril + hydrochloorthiazide) vermeldt het 
Farmacotherapeutisch Kompas:  
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor thiazidediuretica of sulfonamiden. Ernstige 
nierfunctie- (< 30 ml/min.) of leverfunctiestoornissen. Stenose van de nierarteriën. 
Voorgeschiedenis van angio-oedeem (door voorafgaande behandeling met een ACE-
remmer). 
Leg uit waarom dit preparaat gecontraindiceerd is bij nierarteriestenose.  
 
Stenose -> minder doorbloeding glomerulus. Angiotensine II houdt door constrictie efferente 
vat de GFR op niveau. ACE-remming heft constrictie op. Filtratiedruk valt weg -> nierfalen. 
 
2c. In het Farmacotherapeutisch Kompas staat bij losartan de volgende zinsnede:  
Een AT1-antagonist komt alleen in aanmerking als mogelijk alternatief voor ACE-remmers in 
het beperkte aantal gevallen waarin ……..  een probleem vormt.   
 
Welke bijwerking dient te staan op de plaats van de puntjes en hoe kan worden verklaard 
dat deze bij losartan minder voorkomt dan bij een ACE-remmer? 
 
Prikkelhoest. Ace-remming geeft cumulatie bradykinine ->prikkelhoest. Losartan beïnvloedt 
ace niet. 
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IM 
 
3. Hoe speelt een verhoogd LDL-gehalte een rol bij het ontstaan van een 
atherosclerotische plak? Licht dit kort toe.  
 
Verhoogde LDL spiegels  zorgen voor infiltratie van LDL in de intima van de arteries.  Het 
LDL wordt gemodificeerd tot ox-LDL. Ox-LDL induceert een verhoogde expressie van 
leukocyt adhesie moleculen op het endotheeloppervlakte, hetgeen leidt tot een toename van 
monocyten in de intima. Deze monocyten kunnen differentieren naar macrofagen. 
Uiteindelijk worden hierdoor ook  meer cytokinen uitgescheiden en het ontstekingsproces 
bevorderd. De ox-LDL deeltjes worden ook opgenomen via scanvenger receptors door 
macrofagen, die zich daardoor ontwikkelen tot schuimcellen.  Dit proces is de beginfase van 
het ontstaan van een atherosclerotische plaque. 
 
4a. Wat is de samenstelling en de rol van HDL in de vetstofwisseling? 
 
HDL deeltjes bestaan uit apoproteinen (A-1, E en C) en afhankelijk van de plek uit 
fosfolipiden en cholesterol. Ze nemen fosfolipiden en apo E en C over van de chylomicronen 
en VLDL deeltjes in de circulatie. Ook transporteren ze cholesterol weg uit de periferie en 
brengen het over naar andere deeltjes, zoals VLDL of terug naar de lever.  
 
4b. Hoe kunnen verhoogde HDL-gehaltes bijdragen aan een bescherming tegen hart- en 
vaatziekten? 
 
HDL zorgt voor het verwijderen van cholesterol uit de periferie en zorgt daarmee voor lagere 
cholesterol concentraties. Hierdoor minder kans op het onstaan van atherlosclerotische 
plaques. 
 
4c. Uit proefdier studies is gebleken dat HDL ook de expressie van adhesie moleculen 
voor leukocyten kan remmen. In hoeverre zou dit gegeven kunnen bijdragen aan de 
bescherming tegen hart- en vaatziekten? Licht dit toe. 
 
HDL zorgt voor het verwijderen van cholesterol uit de periferie en zorgt daarmee voor lagere 
cholesterol concentraties. Hierdoor minder kans op het onstaan van atherlosclerotische 
plaques. 
 
5. Statines zijn de belangrijkste geneesmiddelen die worden toegepast bij het 
behandelen van een te hoog cholesterolgehalte. Wat is het werkingsmechanisme van 
statines? (dus: verklaar hoe het therapeutische effect tot stand komt).  
 
 

1. remming aanmaak cholesterol via remming HMG-CoA reductase 
2. door daling cholesterol in bloed, aanmaak LDL-receptoren, wegvangen nog meer 

LDL uit bloedbaan.  
 
6. Om de invloed van (nieuwe) geneesmiddelen op hart- en vaatziekten te bestuderen 
wordt vaak gebruikt gemaakt van proefdieren. Deze dieren zijn deficiënt in apoplipoprotein E 
of de LDL receptor en ontwikkelen hierdoor veel atherosclerotische lesies. 
Wat is het verband tussen een deficiëntie in apolipoprotein E en het ontstaan van 
atherosclerose? 
 



Apoproteines hebben een belangrijke rol bij het transport en de opname van lipide 
deeltjes in de lever en de periferie. Apo E bevindt zich op VLDL, IDL en HDL. ApoE 
is daardoor verantwoordelijk voor de opname van deze deeltjes door de lever. Indien 
apoE niet aanwezig is zal daarom de opname geremd worden, waardoor er een 
verhoogd cholesterol in het plasma zal ontstaan, met als gevolg een verhoogde 
kans op het ontstaan van een atherlosclerotische plaque.  
 
 

LH 
7. Acetylsalicylzuur wordt op grote schaal gebruikt ter preventie van cardiovasculaire 
aandoeningen. Geef in detail aan hoe het werkingsmechanisme van dit middel bij dergelijke 
aandoeningen is.  
 
ASA remt Cox-1 in de bloedplaatjes, hierdoor verminderde vorming TxA2, geen 
activatie IIa/III-receptor, geen vorming fibrine netwerk/minder aggregatie 
bloedplaatjes.  
(totaal max 5 punten) 
 
 
8. In de acute fase van een myocardinfarct kunnen geneesmiddelen worden gegeven 
die een verdere verergering van het beeld op korte termijn tegengaan. Welke van de 
onderstaande middelen kunnen voor dit doel worden gebruikt? Licht elk antwoord toe. 
 
a. acetylsalicylzuur 
 
AMI, scheuren plaque, op rand sprake van adhesie en aggregatie bloedplaatjes, 
aggregatie tegengegaan door ASA, dus wel zinvol in acute fase want voorkomt 
uitbreiding aggregatie 
 
b. acenocoumarol 
 
Acenocoumarol niet zinvol in acute fase. vit K antagonist zorgt voor verlaagde 
synthese goede stollingsfactoren 2, 7, 9 en 10. Maar synthese duurt een paar dagen 
er is al een voorraad goede stollingsfactoren in het bloed aanwezig. deze eerst 
opgebruikt. 
 
c. alteplase 
 
tPA, zet plasminogeen om in plasmine. Plasmine breekt fibrinenetwerk af (fibrine-
fibrinogeen) lost stolsel op. wel toegepast in acute fase 
(per deelvraag 4 punten, totaal dus max 12) 
 
9a. Leg uit op basis van het werkingsmechanisme waarom nifedipine geen eerste keuze 
middel is bij stabiele angina pectoris  
 
stabiele A.p. is tekort O2 in hartspier, balans is verstoord, O2 toevoer te verhogen 
door: dilatatie coronair vaten (gedeeltelijk mogelijk), verlagen hartfrequentie = 
verlagen diastole, verlagen preload, verbeteren doorbloeding.  
Nifedipine Ca-antagonist van dihydropyridine soort. (+werkingsmechanisme) Vooral 
effect op de gladde musculatuur, weinig tot geen effect op de contractiliteit van het 
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hart. Vasodilatatie vooral arterieel. met als gevolg mogelijk een reflex tachycardie. 
Hierdoor neemt de vraag naar zuurstof alleen maar toe. is dus ongewenst. 
 
 
9b. Leg uit op basis van het werkingsmechanisme waarom nifedipine een eerste keuze 
middel is bij variant angina pectoris (Prinz-Metal angina pectoris) 
 
variant gekenmerkt door spasmen. nifedipine werkt vaatverwijdend op de 
coronairvaten. (+werkingsmechanisme) Minder calcium beschikbaar. dilatatie 
coronair vaten, minder spasmen. 
(per deelvraag 5 punten, totaal dus max 10) 

TS 
 

10. Meneer Janssen, 55 jaar, heeft na een aantal bezoeken aan de huisarts te 
horen gekregen dat hij hypertensie heeft. Bij herhaalde meting bleek zijn bloeddruk 
170/90. De huisarts heeft echter gemeld dat hij niet medicamenteus behandeld 
behoeft te worden. Een buurman van meneer Janssen, meneer van Dijk, van 51 jaar 
wordt wèl behandeld, terwijl zijn bloeddruk 150/98 is. De heer Janssen weet niet of 
meneer van Dijk ook andere geneesmiddelen gebruikt. Beide heren roken niet. Van 
meneer Janssen is de vader op 77-jarige leeftijd overleden aan een hartinfarct, 
terwijl de vader van de heer van Dijk is overleden aan longkanker. 
 
Geef tenminste vier mogelijke redenen waarom de heer van Dijk wel voor 
hypertensie behandeld wordt en de heer Janssen, met een hogere systolische druk, 
niet. 
 
Uit deze vraag blijkt niet of meneer van Dijk andere risicofactoren heeft, maar als die 
aanwezig zijn, is het gekozen beleid te rechtvaardigen. Mogelijkheden: diabetes 
mellitus type 2, verhoogd cholesterol, reeds doorgemaakt herseninfarct of 
myocardinfarct, aanwezigheid van een andere cardiovasculaire aandoening, 
familielid (moeder, broer, zuster) die op relatief jeugdige leeftijd aan een HVZ is 
overleden. 
(N.B.: beleid heeft dus niets te maken met de hogere diastolische druk van dhr.van 
Dijk!) 
 
 
11. In een onderzoek naar behandeling van hypertensie wordt het volgende 
vastgesteld: bij een groep patiënten die geen cerebrovasculair accident (CVA) 
hadden gehad (groep A), leidt behandeling met een calciumantagonist tot een 
verlaging van het absolute risico op het krijgen van een CVA binnen 5 jaar van 2,2 
% naar 1,1 %. Bij een groep patiënten die wel een CVA hadden gehad (groep B) 
leidt behandeling met een calciumantagonist tot een verlaging van het absolute 
risico op het krijgen van een CVA binnen 5 jaar van 20 % naar 15 %. 
 
a. Bereken de relatieve risicoreductie in groep A en groep B. 
 
Bij A: 50 % ((2,2-1,1)/2,2) en bij B: 25 % ((20-15)/20). 
 



b. Bij welke van de twee groepen is behandeling met een calciumantagonist 
uiteindelijk effectiever? Onderbouw uw antwoord getalsmatig. 
 
Bij B: grotere absolute risicoreductie, dit leidt tot minder patiënten die gedurende 5 
jaar behandeld moeten worden om een CVA te voorkomen, nl. 1/(20-15)% = 20.  
Bij A is dit 1/(2,2-1,1)% = 91. 
 
12. Een 59-jarige vrouw met diabetes mellitus, een bloeddruk van 150/95 mm Hg 
en een totaal cholesterol van 6,7 mmol/l rookt ongeveer 20 sigaretten per dag. Zij 
wordt behandeld met orale antidiabetica, enalapril, hydrochloorthiazide en 
simvastatine.  
Haar huisarts heeft haar uitgelegd dat stoppen met roken tot een grotere verlaging 
van haar risico op een cardiovasculaire aandoening leidt dan het gebruik van 
enalapril + hydrochloorthiazide oplevert. Onder de indruk hiervan is ze met veel 
moeite en met behulp van het wondermiddel Zyban® gestopt met roken. Na 2 jaar 
gestopt te zijn, waarbij ze zich veel fitter voelt dan voorheen, vraagt zij haar huisarts 
of ze niet met enalapril + hydrochloorthiazide + simvastatine mag stoppen. Haar 
bloeddruk is inmiddels 150/90 en haar totaal cholesterol 6,6 mmol/l. Zij is van 
mening dat door het stoppen met roken de andere middelen overbodig zijn 
geworden, maar haar huisarts zegt dat ze toch door moet gaan. Bent u het eens met 
de huisarts: effect van stoppen met roken en aanwijzing om toch met de 
antihypertensieve en cholesterolverlagende therapie door te gaan? Is het wellicht 
mogelijk om alleen de antihypertensieve of alleen de cholesterolverlagende therapie 
te stoppen? Motiveer uw antwoord. 
 
Stoppen met roken was absoluut meer winstgevend dan de antihypertensieve 
therapie. Helaas betekent dit voor deze doorzetster van 59 niet dat haar 
achtergrondrisico door stoppen met roken zo is gereduceerd dat ze nu geen 
therapie meer nodig heeft. Ze houdt diabetes mellitus en dat maakt zowel 
antihypertensieve therapie en cholesterolverlagende therapie voldoende 
winstgevend. Doordat haar leeftijd inmiddels boven de 60 jaar is, is ze hiermee ook 
in een hogere risicogroep terechtgekomen, al is dat hier geen doorslaggevend 
argument. 
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