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FA-401   Toets 11 maart 2011  
(13.30 – 15.30 uur) 
 
Voor elke deelvraag kan maximaal 5 punten worden behaald, tenzij anders vermeld.  
Geef, ook als dat niet expliciet gevraagd wordt, altijd een korte onderbouwing van het gegeven antwoord.  
 
 
JR 

 
1. De heer R (47 jaar) is accountmanager en heeft een leefstijl die als hectisch omschreven kan worden. Bij 
een medische keuring voor een levensverzekering kwam aan het licht dat de heer R een te hoge bloeddruk had. 
Hiervoor wordt hij inmiddels behandeld met chloortalidon 25 mg, 1 dd 1 tablet. 
Bij de laatste controle heeft zijn arts besloten om een tweede bloeddrukverlager toe te voegen. De patiënt komt bij 
u in de apotheek met het volgende recept: 
 
R/  Enalapril 5 mg 
 S. 1 dd 1 tablet 
 No 30 st. 
 
Bij het invoeren van het recept verschijnt in de apotheek een waarschuwing: “bloeddruk kan sterk dalen”.  
 
a. Beschrijf langs welk(e) farmacologisch(e) mechanisme(n) enalapril voor een bloeddrukdaling zorgt.  
 
De volgende 2 aspecten moeten in het antwoord zitten 1: verlaging perifere weerstand door vaatverwijding via 
minder activatie van de AT1-receptoren in de arteriolaire vaatwand, 2: verlaging van het circulerend volume door 
indirekt verminderde produktie van aldosteron. 
 
b. Verklaar de sterke bloeddrukdaling die optreedt als enalapril toegevoegd wordt aan chloortalidon. 
Beredeneer of dit ook gebeurd indien chloortalidon wordt toegevoegd aan enalapril.  
 
Bij langdurig gebruik van een diureticum zal het circulerend volume afgenomen zijn, dus een verminderde perfusie 
van de nierarterien  lagere GFR  vrijzetting renine en activering RAAS. De bloeddruk is vanaf dat moment sterk 
afhankelijk van het RAAS, dus blokkeren van het RAAS geeft een sterke bloeddrukdaling. Omgekeerd is er geen sprake 
van een geactiveerd RAAS. 
 
Na een aantal jaren wordt de heer R. (zie boven) met de symptomen van een acuut coronair syndroom met ST-
elevatie opgenomen in het ziekenhuis. Zijn bloedwaarden zijn als volgt:  
 Totaal cholesterol: 9,2 mmol/l 

HDLchol:   1,05 mmol/l 
Glucose:   4,9 mmol/l 
BMI:   28,1 kg/m2 
Bloeddruk:  152/93 mm Hg 

De dienstdoende cardioloog legt hem uit dat atherosclerose vermoedelijk de oorzaak van zijn problemen is, omdat 
zijn cholesterol veel te hoog is. 
 
c. Leg uit, hoe de risicofactor hypercholesterolemie het proces van atherosclerose kan induceren en 
versnellen. Beschrijf hierbij het proces van atherosclerose (5 stappen) en betrek hierbij de rol van de diverse 
cellen.  
 
Beschrijving van atherosclerose via het schema zoals in diverse reviews en handboeken staat vermeld. Nadruk leggen 
op LDL-cholesterol, geoxideerd LDL en vorming schuimcellen. 
 
Na een PCI (Percutane Coronaire Interventie), waarbij eenmalig de GPIIb/IIIa- receptorantagonist abciximab werd 
gegeven, normaliseert het ECG en blijft de heer R. ter observatie in het ziekenhuis. 
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d. Beschrijf de rol van de GPIIb/IIIa- receptor in het proces van de bloedplaatjesaggregatie en verklaar het 
voordeel van abciximab t.o.v. clopidogrel.  
 
Beschrijving van de manieren waarop de GPIIb/IIIa-receptor tot expressie kan worden gebracht op de bloedplaatjes. 
Rol van fibrinogeen als verbindingsstuk via binding aan GPIIb/IIIa  plaatjesaggregatie. Abciximab is een 
receptorantagonist en blokkeert direkt alle vrije receptoren  direkte remming plaatjesaggregatie. Clopidogrel 
werkt via ADP-afhankelijk activatie van de GPIIb/IIIb-receptor  kost tijd, en dus niet direkt werkzaam. Daar komt 
bij dat  activatie GPIIB/IIIB-receptor ook op andere manieren kan plaatsvinden,  bijv. via het tromboxaan.   
 
Na 10 dagen wordt de heer R. ontslagen uit het ziekenhuis met de volgende medicatie: 
 
Chloortalidon 25 mg   1 dd 1t 
Enalapril 20 mg   1 dd 1t 
Acetylsalicylzuur 80 mg  1 dd 1t 
Metoprolol Ret 100 mg  1 dd 1t 
Atorvastatine 40 mg  1 dd 1t 
Clopidogrel 75 mg  1 dd 1t 
Pantoprazol 40 mg  1 dd 1t 
 
e. Leg uit, aan de hand van het werkingsmechanisme, waarom een bètablokker als metoprolol de 
zuurstofbalans en de coronaire doorbloeding van de hartspier verbetert.  
 
Verlaging van de hartfrequentie verlaagt het zuurstofverbruik, en tegelijk neemt de diastolische periode toe  meer 
coronaire doorbloeding een dus ook verbetert zuurstofaanbod. Balans wordt verbeterd. 
 
f. Beargumenteer, aan de hand van de verschillen tussen een arteriële thrombose en een veneuze 
thrombose, de keuze voor bloedplaatjesremmers in de ontslagmedicatie van de heer R. 
 
Verschil tussen arteriele en veneuze thrombose ligt in samenstelling van de thrombus (arterieel: plaatjesrijk, veneus: 
fibrinerijk) en de plaats van vorming (coronaire arteriën vs bv thrombusvorming in stilstaand atrium).  
 
 
CE 
 
2. De laatste jaren zijn er nieuwe geneesmiddelen voor diabetes ontwikkeld die hun werking uitoefenen via 
invloeden op het incretinesysteem, zoals exenatide en sitagliptine. 
Leg uit welke fysiologische rol het incretinesysteem speelt in de glucosehuishouding en geef aan hoe exenatide en 
sitagliptine hierop werken. 
 
Incretinen, zoals GLP-1 en GIP, zijn hormonen die in het ileum worden gevormd onder invloed van voedselinname. 
Incretinen hebben de volgende effecten: 

 Stimuleren insulinesecretie door pancreas via de GLP-1 receptor op de betacel 
 Remmen glucagonsecretie via de GLP-1 receptor op de alfacel 
 Remmen maaglediging 
 Onderdrukken eetlust 

 
Daarnaast verhogen de incretinen mogelijk de gevoeligheid van de weefsels voor insuline. DPP-4 is het enzym dat de 
afbraak van onder meer incretinen verzorgt. Het is aanwezig in organen, weefsels, lichaamsvloeistoffen en het 
darmslijmvlies.  
 
Exenatide is een  GLP-1-receptoragonisten. Sitagliptine is een DPP-4 remmer. Incretinen circuleren slechts enkele 
minuten, afhankelijk van de activiteit van het enzym DPP-4. DPP-4-remmers kunnen de circulatietijd van incretinen 
verlengen door het enzym DPP-4 te remmen. 
 
3. In de DURATION-2 trial werden exenatide, sitagliptine en pioglitazon (alle: toegevoegd aan metformine) 
met elkaar vergeleken. De meest voorkomende bijwerkingen waren als volgt: 
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Middel  Meest voorkomende bijwerkingen  Effecten op lichaamsgewicht  
Middel A Misselijkheid (24 %) Diarree (18 %)  -2,3 kg (95 % BI -2,9 tot -1,7)  
Middel B Misselijkheid (10%) Diarree (10%) -0,8 kg (95 % BI -1,4 tot -0,1) 
Middel C Lichtweginfectie (10 %) Perifeer oedeem 

(8%) 
+2,8 kg (95 % BI 2,2 tot 3,4) 

 
Leg uit welk van de genoemde middelen middel A,B en C is. Licht kort toe 
 
middel A = ……………………………..    want:  
 
 
middel B = …………………………….     want: 
 
 
middel C = …………………………….     want: 
 
Middel A is exenatide, middel B is sitagliptine en middel C is pioglitazon. GLP-1 analogen en DPP-4 remmers 
veroorzaken misselijkheid door remmen van de maag-darmpassage. Deze bijwerking (en overigens ook de diarree) 
komen veelvuldig voor bij deze middelen. Daarnaast zorgen GLP-analogen voor een significante afname van het 
lichaamsgewicht, terwijl DPP-4 remmers het lichaamsgewicht licht verhogen. In combinatie met metformine zal dit 
effect echter gering zijn, omdat metformine zelf zorgt voor gewichtsafname. De grootste gewichtsafname zal dus 
gezien worden bij exenatide. Dit komt overeen met middel A. Middel C is pioglitazon, omdat perifeer oedeem 
veelvuldig voorkomt bij de thiazolidinedionen. Daarnaast geeft het behoorlijke gewichtstoename.  
 
4. Type II diabeten komen volgens de richtlijn vrijwel altijd in aanmerking voor behandeling met een statine. 
Leg uit hoe statines het LDL cholesterol verlagen.  
 
Statines remmen het enzym HMG-Co-A reductase dat de snelheidsbepalende stap in de cholesterolsynthese bepaalt. 
Hierdoor neemt de concentratie intracellulair cholesterol af. Dit leidt in de lever tot een verhoogde transcriptie van 
genen die coderen door LDL-receptoren en een verhoogde expressie van LDL receptoren op het celmembraan. 
Hierdoor wordt er meer LDL opgenomen uit de bloedbaan en wordt de LDL spiegel verlaagd.  
  
5. Een wat oudere vrouw komt op het spreekuur van de huisarts met de volgende klachten: pijn in de 
onderrug, toegenomen mictiefrequentie, branderige mictie en loze aandrang. Deze constateert een 
ongecompliceerde urineweginfectie en besluit om te behandelen met nitrofurantoine.  
Leg uit aan welke eigenschappen een middel bij een ongecompliceerde UWI moet voldoen en geef aan of 
nitrofurantoine een goede keuze is. 
 
De penetratie in de blaas moet snel zijn ; daarom is een renale klaring, snelle opname en een korte halfwaardetijd 
noodzakelijk. Tevens moet er weinig resistentie zijn tegen het middel en moet de waarschijnlijke veroorzaker gevoelig 
zijn voor het antibioticum. Nitrofurantoine voldoet aan deze eisen en is tevens eerstekeuzemiddel in de NHG-
standaard. 
 
 
6. Een patiënt wordt na een eerste, ernstige exacerbatie van rheumatoide arthritis ontslagen uit het 
ziekenhuis met prednisolon, methotrexaat en diclofenac. 
 
a. Leg uit hoe chronische gewrichtsontsteking bij RA ontstaat. Benoem hierin ten minste de rol van ACPA, 
TNF-alfa en HLA,. 
 
Zie reviewartikelen, o.a. Venrooij en Pruijn, NTvG 2009 
 
b. Leg uit wat de functie is van bovengenoemde middelen. 
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Methotrexaat: DMARD die ontstekingsproces bij RA remt en stabiliseert. Werkt pas na enkele weken-maanden. Ter 
overbrugging wordt een corticosteroid (prednisolon) gegeven. Onderzoeken tonen aan (COBRA/BEST) dat agressief 
ingrijpen in een vroeg stadium zeer effectief is in het onderdrukking van gewrichtsschade op de lange termijn. Dit kan 
onder andere door agressief te behandelen met prednisolon (hoog starten en na weken-maanden afbouwen) en MTX. 
Het NSAID heeft een plaats bij het verminderen van acute pijnklachten en stijfheid en kan ‘zo nodig’ worden gebruikt. 
Ze dienen voor  symptomatische verbetering op de kortere termijn, dat wil zeggen op korte termijn vermindering van 
de inflammatoire pijnklachten en verbetering van de gewrichtsfunctie. 
 
 
GB 
 
7. In het Farmacotherapeutisch overleg gaat het dit keer over de behandeling van astma. Eén van de 
huisartsen is zeer te spreken over een combinatiepreparaat, nl. Foster® (voor de samenstelling: zie de 
onderstaande tekst uit het Farmacotherapeutisch Kompas). De apotheker is niet zo enthousiast: volgens hem is bij 
dit middel de kans op onregelmatig gebruik te groot. 
 
a. Geef aan waar de terughoudendheid van de apotheker op gebaseerd is en of onregelmatig (bijvoorbeeld zo 
nodig) gebruik van dit preparaat een bezwaar is.  
 

Eigenschappen Foster®  
Combinatie van een langwerkend β2-sympathicomimeticum (formoterol) en een lokaal werkzaam glucocorticoïd 
(beclometason). Beclometasondipropionaat is opgelost in ethanol (co-solvent) en norfluraan (drijfgas HFA-134a), waardoor 
een extrafijne dosisaerosol ontstaat.  
 
Eigenschappen formoterol  
Selectief lang werkend β2-sympathicomimeticum. Werking: binnen 1–3 min. Werkingsduur: tot ca. 12 uur. 
Kinetische gegevens 
Metabolisering: in de lever voornamelijk door directe glucuronidering. Eliminatie: hoofdzakelijk als metabolieten met de urine; 
6–9% onveranderd. T1/2el = na inhalatie ca. 5 uur. 
 
Eigenschappen beclometason 
Lokaal ontstekingsremmend glucocorticoïd, dat bij normale dosering vrijwel niet systemisch werkzaam is.  
Kinetische gegevens 
In de gewone dosisaerosolen is beclometasondipropionaat in een gesuspendeerde vorm aanwezig; in de extrafijne 
dosisaerosolen is beclometasondipropionaat opgelost in ethanol (co-solvent) en norfluraan (drijfgas HFA-134a), waardoor een 
extra fijne dosisaerosol ontstaat. Uitgebreid first-pass-effect in lever en darmwand. Metabolisering: in longen, lever en 
darmwand o.a. in het farmacologische actieve beclometasonmonopropionaat en vervolgens in vrijwel inactief beclometason. 
Eliminatie: vnl. met de feces. 
 

 
Antwoord: formoterol is langwerkend, maar ook snelwerkend (werking binnen 1 – 3 minuten). Hierdoor kan het als 
aanvalsbehandeling gebruikt gaan worden en dus onregelmatig worden gebruikt. Voor het inhalatiecorticosteroid 
geldt dat regelmatige chronische toediening gewenst is om het ontstekingsproces te onderdrukken.  
 
b. Wat wordt bij een patiënt met astma verstaan onder “reversibiliteit van de longfunctie” en hoe wordt dat 
gemeten?   (3 punten) 
 
Reversibiliteit betekent dat de luchtwegen reageren met een redelijke mate van bronchusverwijding op toediening van 
een bronchusverwijder. De mate van reversibiliteit wordt bepaald door de FEV1 voor en na toediening van salbutamol 
te meten.  
 
 
8. De heer van S. (72 jaar) verblijft in een verzorgingshuis. Hij lijdt onder meer aan de ziekte van Parkinson 
(globale pathogenese van deze ziekte: tekort aan dopamine in het striatum). Verder gaat zijn korte termijn 
geheugen de laatste tijd achteruit en is er sprake van hardnekkige obstipatie. De afgelopen maanden is hij 
behoorlijk vermagerd als gevolg van een sterk verminderde eetlust. Hij gebruikt op het moment de volgende 
geneesmiddelen: 
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 Madopar® (Antiparkinsonmiddel; levodopa-preparaat) 
 biperideen (anticholinerg antiparkinsonmiddel) 
 selegiline (Antiparkinsonmiddel; MAO-B-remmer) 
 lactulose (stroop tegen obstipatie) 
 temazepam (slaapmiddel, benzodiazepine) 
 
De behandelend arts wil de depressieve verschijnselen van de heer Van S. behandelen met een tricyclisch 
antidepressivum: amitriptyline. De apotheker die het recept ziet binnenkomen vindt dit geen goed idee. Geef aan 
wat de bezwaren tegen amitriptyline bij deze patiënt zijn, inclusief de farmacologische achtergrond daarvan.  
 
Antwoord: 
(relatieve) contraindicaties bij deze patiënt: 
 achteruitgang geheugen: centraal anticholinerg effect 
 obstipatie: perifeer anticholinerg effect.  
 interactie met biperideen (centraal en perifeer anticholinerg) 
 eventueel: interactie met selegiline  (serotoninesyndroom; risico overigens verwaarloosbaar) 
Geen redenen om tegen amitriptyline te zijn: 
 de ziekte van Parkinson 
 de verminderde eetlust 
 
 
9. Een overzichtsartikel heeft de onderstaande onderzoeksvraag: 
 

The purpose of our study was to evaluate whether BDNF levels are correlated with improvement of depression. 
We performed a systematic review and meta-analysis of the literature, searching Medline, Cochrane Central, 
SciELO databases and reference lists from retrieved articles for clinical studies comparing mean BDNF blood levels 
in depressed patients pre- and post-antidepressant treatments or comparing depressed patients with healthy 
controls. 

 
Welk effect op de BDNF-spiegels verwacht u van een behandeling met de SSRI escitalopram? Licht toe.  
 
Verwacht: verhoging van de BDNF-spiegels (dat werd ook inderdaad gevonden). De op dit moment gangbare theorie 
over depressie is de stress-theorie van Nemeroff. Hierbij is er sprake van verminderde plasticiteit van de hippocampus 
ten gevolge van te hoge spiegels cortisol. BDNF gaat deze effecten van cortisol tegen en de synthese ervan staat onder 
invloed van serotonine.  
 
 
AB 
 
10. Bij geneesmiddelonderzoek kunnen verschillende soorten patiëntgebonden eindpunten worden gemeten. 
Leg met een voorbeeld uit wat het verschil is tussen surrogaat en harde eindpunten en geef aan wanneer het 
voldoende is om in een geneesmiddelonderzoek alleen surrogaat eindkomsten te bestuderen. 
 
Het verschil is dat een patiënt van een surrogaatparameter niets merkt (bijv. cholesterolspiegel) en van een hard 
eindpunt wel (bijv. acuut coronair syndroom). Indien een surrogaatparameter een goede voorspellende waarde heeft 
voor een “hard” eindpunt, kan worden volstaan met het meten van alleen een surrogaatparameter.   
 
11. In een onderzoek wordt bestudeerd wat de effectiviteit is van clopidogrel op het voorkomen van het acuut 
coronair syndroom. Leg uit welke frequentiematen gebruikt kunnen worden om de effectiviteit van het clopidogrel 
te bestuderen. 
 
Het gaat om een vervolgonderzoek met incidentieuitkomsten. De bedoelde frequentiematen zijn de cumulatieve 
incidentie of het incidentiecijfer. Het is niet goed om hier effectmaten te noemen zoals RR, NNT etc.  
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MHS 
 
12. Pharmack BV wil een geneesmiddel Dupsor op de markt brengen tegen de behandeling van psoriasis. Dit 
geneesmiddel bevat onder andere een bekende werkzame stof die reeds in een tablet wordt gebruikt (met de 
merknaam Prosvar), maar het is nu voor de eerste keer dat deze stof in een crème wordt verwerkt. Daarnaast 
bevat de crème nog een tweetal andere werkzame stoffen.  
 
a. Moet Pharmack een handelsvergunning aanvragen voor dit geneesmiddel? Zo ja, welke procedure moet zij 
dan volgen en wat moet zij aantonen? Mag zij verwijzen naar het dossier van Prosvar? (Licht de antwoorden kort 
toe) 
 
Ja, er is een handelsvergunning nodig. Zonder handelsvergunning is het verboden om een geneesmiddel in de handel te 
brengen (art. 40 Gnw).  
Weliswaar is de stof niet nieuw, maar het geneesmiddel als zodanig wel. Er lijkt geen sprake van bioequivalentie, noch 
van parallelimport, dus de “zware”  route zal moeten worden doorlopen. Bewijs van kwaliteit, werkzaamheid en 
veiligheid (en de balans daartussen) is noodzakelijk. Verwijzing naar het dossier van Prosvar zal niet mogelijk zijn, 
omdat het uitgesloten lijkt dat het middel bioequivalent is.  
 
b. Mag Pharmack zelf beslissen of zij het product ook via de drogist gaat verkopen? (Licht toe) 
 
 
Nee, bij de verlening van de handelsvergunning bepaalt het CBG of een geneesmiddel UR, UA, UAD of AV is. Van die 
classificatie hangt af of het middel bij de drogist mag worden verkocht. Een drogist mag uitsluitend AV en UAD-
middelen verkopen.  
 


