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FA-401   Toets 5 oktober 2012      UITWERKING    
 

 Het tentamen duurt van 13.30 – 15.30 uur. 

 Voor elke deelvraag kunnen maximaal 5 punten worden behaald, tenzij anders vermeld. 

 Geef, ook als dat niet expliciet gevraagd wordt, altijd een korte onderbouwing van het gegeven 
antwoord. 

 Gebruik van een rekenapparaat is niet toegestaan. 
 
MR 
 
1. Mevrouw X, 68 jaar, rokend, wordt op 1 januari 2012 behandeld met onderstaande geneesmiddelen: 
  
Acetylsalicylzuur 80 mg 1 dd 1 tablet 
Chloortalidon 25 mg 1dd 1 tablet 
Enalapril 20 mg 1 dd 1 tablet 
Simvastatine 40 mg 1 dd 1 tablet 
  
1a. Chloortalidon wordt tot de thiazidediuretica gerekend. Een farmacologisch aangrijpingspunt is de 
remming van de Na/K-pomp1 in de distale tubulus van het nefron. Waarop (op welke effecten) berust het 
bloeddrukverlagende effect van chloortalidon?  
 
verhoogt daarbij de natrium en daarmee wateruitscheiding. Vermindert dus het circulerend volume. Op lange 
termijn ziet men ook vermindering van de perifere weerstand. 
 
1b. Een bekende bijwerking van chloortalidon is hypokaliëmie. Wat is/zijn de belangrijkste consequentie(s) 
van hypokaliëmie? Moet de arts zich zorgen maken over de kaliumspiegel van mevrouw X? Waarom wel? 
Waarom niet?  
 
Belangrijkste consequenties: glucose-intolerantie en hartritmestoornissen. De arts hoeft zich geen zorgen te 
maken. Chloortalidon werkt kaliuretisch, maar een ACE-remmer heft dit effect op door vermindering van 
aldosteron-activiteit op Na/K pomp. 
 
Een half jaar later wordt mevrouw X behandeld met onderstaande geneesmiddelen: 
  
Acetylsalicylzuur 80 mg 1 dd 1 tablet 
Enalapril 20 mg 1 dd 1 tablet 
Simvastatine 40 mg 1 dd 1 tablet 
Metoprolol retard 100 mg 1 dd 1 tablet 
Clopidogrel 75 mg 1 dd 1 tablet 
  
Mevrouw X blijkt te zijn gedotterd na een doorgemaakt acuut coronair syndroom. 
  
1c. Welke twee aandoeningen vallen onder het acuut coronair syndroom en wat is het essentiële verschil 
tussen deze aandoeningen?  
 

                                                 
1
 moet zijn: Na/Cl-pomp 
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Acuut coronair syndroom omvat het myocardinfarct en een instabiele angina pectorisaanval. Het verschil is de 
mate van afsluiting van de coronaire arterie door de trombus. Bij myocardinfarct sterft er hartspierweefsel af, 
bij instabiele niet. Dus prognose is bij de laatste beter. 
 
1d. Kennelijk is chloortalidon vervangen door metoprolol. Is dit rationeel? (licht toe)  
  
metoprolol wordt hier voorschreven vanwege het effect op harde eindpunten; Metoprolol blijkt effectiever in 
het voorkomen van een re-infarct. Metoprolol werkt bloeddrukverlagend en vermindert de zuurstofbehoefte 
van de hartspier. 
 
NP 

 
2. Leg uit wat bedoeld wordt met bronchiale hyperreactiviteit en waardoor dit kan ontstaan. (3 
punten) 
 
Hyperreactiviteit = te sterke reactie op aspecifieke prikkels (bv kou) -> bronchoconstrictie. Ontstaat als gevolg 
van chronische ontsteking van de bronchuswand. Ontstaat als gevolg van astma (met duidelijke uitleg) is ook 
goed gerekend. Uitgebreide uitleg over de pathofysiologie van astma en het ontstaan van een IgE-gemedieerde 
overgevoeligheid geeft geen antwoord op de vraag.  
 
 

3. Brugklasser Jaap is al enkele jaren bekend met astma. De laatste maanden heeft hij meerdere 
benauwdheidsaanvallen per dag. Zijn behandeling bestaat uit salbutamol zo nodig. Hij reageert hier 
steeds snel op.  
 
3a. Waarom is dit toch geen optimale therapie? (licht kort toe) (3 punten)  
 
Salbutamol is een kortwerkende β2-agonist die alleen de symptomen van bestrijdt. De chronische ontsteking 
die van belang is bij de pathofysiologie en ziekteprogressie bij astma moet behandeld worden met een 
inhalatiecorticosteroïde. Nut van ICS moet duidelijk zijn (ontstekingsremmende werking waardoor 
ziekteprogressie wordt tegengegaan en minder aanvallen. Bovendien betere werking β2agonisten). 
 

 
3b. Welk advies over de medicamenteuze therapie zou u de behandelaar van Jaap geven? (met 
korte toelichting) (3 punten)  
 
Voorbeeld van een ICS (beclomethason, budesonide, fluticason) moet worden genoemd met de vermelding dat 
men begint met een lage dosis. Eventueel dosis verhogen en bij verbetering kan dosering en gebruik worden 
verlaagd. Een langwerkende β2-agonist toevoegen is niet de bedoeling.  
 
Antwoorden van vraag 3a en 3b zijn vaak andersom geïnterpreteerd, wellicht door een niet eenduidige 
vraagstelling. Om deze reden is de vermelding van het goede antwoord bij de andere vraag ook goed gerekend.  

 

4. De heer T. (72 jaar) gebruikt o.a. metoprolol, acetylsalicylzuur en nitroglycerine. Voor de 
behandeling van zijn depressieve klachten schrijft de huisarts amitriptyline voor. Geef aan waarom 
deze keuze in cardiovasculair opzicht niet zo gelukkig is. (welke effecten kunnen optreden, via welke 
mechanismen etc.)  
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Kinidineachtige effecten op het hart zijn gevaarlijk hier  hypotensie, tachycardie, geleidingsstoornissen 
(vertraging van de geleiding en verlenging QTc-interval), vermindering contractiliteit. (2-3 punten). 
Ritmestoornissen die kunnen optreden zijn erger bij angina patienten. Tachycardie agv orthostatische 
hypotensie door α2-blokkade is ook nadelig  door metoprolol geen compensatie, BD kan te laag worden. (2-3 
punten). Anticholinerge effecten op het hart (M2-receptor) kunnen zorgen voor een verhoogde hartslag. (2 
punten). Welk wordt tegengegaan door het gebruik van metoprolol. (1 punt) 

 
  
5. Antagonisten voor de CRF-1-receptor zijn in onderzoek als behandeling voor depressie en/of 
angststoornissen (CRF = corticotropin releasing factor = CRH, corticotropin releasing hormone). Verklaar hoe 
een antidepressief effect tot stand kan komen door de blokkade van een CRF-receptor.  
 
Volgens de stress-theorie van Nemeroff leiden vroege traumata tot chronische activatie van de HPA-as en 
daarmee chronisch verhoogd cortisol. Hierdoor wordt de plasticiteit van de hippocampus verminderd. Dit zou 
leiden tot depressie. Doorbreken hiervan met een CRF-antagonist zou uiteindelijk tot herstel van de 
hippocampus kunnen leiden.  
  
IG 
 
7. De diagnose reumatoide artritis wordt vastgesteld aan de hand van verschillende criteria en testen.  
Behalve de reumafactor kan ook getest worden op de antistoffen tegen citrulline containing peptides ( anti-
CCP). Geef 2 redenen waarom deze antistoffen een belangrijke rol kunnen spelen bij het stellen van de 
diagnose. 
 
De anti-CCP zijn in vroeg stadium van de ziekte detecteerbaar en ze zijn specifiek voor RA ( meer dan de 
reumafactor): 96% van de RA patienten heeft anti-CCP in zijn bloed. 
 
8. Patiënt  A heeft een gevorderde vorm van  reumatoide artritis en wordt door de reumatoloog 
behandeld met methotrexaat en foliumzuur. De symptomen zijn verergerd in de afgelopen periode, waardoor 
de arts besluit om Infliximab toe te voegen aan de medicatie. 
Na enkele weken treedt een luchtweginfectie op bij de patiënt. De reumatoloog is direct alert en besluit de 
Infliximab te staken. 
Verklaar in detail de relatie tussen het gebruik van Infliximab en het optreden van infecties. 
 
Infliximab is een anti-TNF-α antilichaam; door binding aan TNF-α worden de effecten en de interacties van 
TNF-α geremd. Hierdoor ontstaat oa remming van de productie van de inflammatoire cytokines die een rol 
spelen bij de ontstekingsprocessen (RA) en bij infecties.  Hierdoor krijgt de bacterie (of virus) meer kans om 
zich uit te breiden. 
 
9. In de pathofysiologie van constitutioneel eczeem (CE) worden op dit moment nog niet alle facetten die 
een rol spelen duidelijk begrepen. 
Een recente hypothese van T. Bieber gaat uit van een verstoorde barrière-functie van de huid. Hiermee 
samenhangend zijn er klinische gevolgen die bij CE een belangrijke rol spelen. 
Noem 2 klinische gevolgen van een verstoorde barrière-functie van de huid. Leg uit. 
 
Klinische gevolgen:  droge huid, ontsteking (Ig-E gemedieerd) en jeuk 
uitdroging van de huid doordat er waterverlies optreedt oa door mutatie en/of verstoorde functie in het 
filaggrine (FLG). 
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ontstekingen in de huid: als gevolg van de toegenomen doorlaatbaarheid van oa  allergenen uit de lucht 
ontstaat een immuunrespons.  
Het gevolg van indroging en ontstekingen is dan jeuk. 
 
10. In Nederland zijn de corticosteroiden die lokaal worden toegepast  in verschillende klassen in te delen 
op basis van hun werkzaamheid. Het therapeutische effect van een corticosteroid-preparaat is afhankelijk van 
meerdere factoren.  Een groot deel van het effect wordt bepaald door het product zelf.  
Geef aan welke eigenschappen van het product invloed hebben op het therapeutisch effect? 
 
NB: hier is de vraag welke factoren bepalend zijn die met het product samenhangen. 
Het effect is afhankelijk van het vermogen van de werkzame stof om de huid door te dringen. 

 de structuur van het corticosteroid: hoe lipofieler, hoe beter de penetratie in de huid zal zijn, hoe 
beter het effect. 

 Het vehiculum ofwel de basis: vanuit een vette basis zal een stof betere penetratie hebben dan 
verwerkt in een creme. 

 Het aanwezig zijn van penetratiebevorderende stoffen, zoals propyleenglycol. 
 
HE 
 
11.  Voor een patiënt met Diabetes Mellitus type II is na de behandeling met metformine het toevoegen 
van een sulfonylureumderivaat de tweede stap. Leg (farmacologisch) uit waarom dit een zinvolle toevoeging is 
aan de bestaande therapie met metformine. 
 
Metformine remt de glucoseproductie en verbetert de insulinegevoeligheid en doet niets op de insulineafgifte. 
De sulfonylureumderivaten zorgen echter wel verhoogde insulineafgifte uit de bètacellen. Ze blokkeren K+ 
kanalen, resulterend in calciuminflux, depolarisatie en uiteindelijk insuline afgifte als gevolg.   
 
12. Dhr Koelewijn (71) wordt behandeld met de volgende medicatie: 

- Metoprolol RET 50mg 1d1t 
- Hydrochloorthiazide 12,5mg 1d1t 
- Pravastatine 40mg 1d1t 
- Oxazepam 10mg zn  
- Nitroglycerinespray 0,4 mg/dosis; zo nodig 1 – 2 keer sprayen. 

 
12a. Welk medicijn mist in ieder geval in deze behandeling? En wat is het farmacologische effect van dit 
middel? 
 
Uit de combinatie is af te leiden dat Dhr zeer waarschijnlijk aan (stabiel) AP lijdt. ASA wordt dan toegevoegd 
om plaatsjesaggregatie te voorkomen. ASA remt de synthese van tromboxaan A2 uit arachidonzuur door 
acetylering van COX-1, waardoor trombusvorming wordt geremd.  
 
12b. Dhr Koelewijn (zie boven) is twee maanden geleden gestart met de pravastatine en klaagt sindsdien 
over spierpijn. Hij wil stoppen met de statine, want zijn cholesterol was bij de laatste meting goed volgens zijn 
huisarts (LDL is 2,4mmol/L). Hij vraagt u om advies. Wat adviseert u hem? En wat vertelt u hem over de risico’s 
op lange termijn? 
 
Statines zijn zinvol gebleken bij patiënten met HVZ ongeacht de hoogte van het cholesterol (NHG CVRM). M.b.t. 
de Angina Pectoris is het met name zinvol omdat het risico op harde eindpunten (Myocard Infarct) significant 
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afneemt. Het advies zou dus zijn een ander statine te proberen, want spierklachten hoeven niet op te treden bij 
een statine. De meeste spierklachten genoemd bij statines zijn namelijk niet ernstig van aard.  
(OPM TON: Het gaat er hier meerr om dat de patient de streefwaarde heeft bereikt (<2,5 mmol/l) en dat het belangrijk is 

om statine voort te zetten, anders zal het cholesterol weer  boven de streefwaarde komen) 

 
 
13. In het artikel van Mazzone et.al. uit de Lancet (2005) wordt het volgende beweerd: “Hyperglycaemia 
enhances monocyte adhesion to cultured aortic endothelial cells by activation of NF-κB, which increases the 
expression of several inflammatory genes.”  
Beschrijf de rol van monocyten bij het ontstaan van een atherosclerotische plaque. 
 
Geoxideerd LDL zorgt voor endotheel activatie en afgifte van ontstekingsfactoren (beschadiging). Hier komen 
o.a. monocyten op af welke door het endotheel differenteren en worden omgezet tot macrofagen en het 
schadelijke geoxideerde LDL opnemen. Uiteindelijk worden de macrofagen door ondercapaciteit omgezet in 
schuimcellen. Dit vormt de fatty streak.  
 
MHS 
 
Motiveer telkens je antwoord en bespreek daarbij alle relevante aspecten. 
 
14. Stel dat bedrijf Collux, dat medische hulpmiddelen produceert en verkoopt, ook een geneesmiddel 
Vitrox in Nederland op de markt wil brengen. Het geneesmiddel heeft al in Duitsland een handelsvergunning. 
De productie vindt in Nederland plaats. 
 
14a.  Moet er een handelsvergunning in Nederland worden aangevraagd en welke procedure kan dan 
worden gevolgd?  
 
Ja, Collux moet een handelsvergunning aanvragen bij het CBG. De procedure die moet worden gevolgd is de 
wederzijdse erkenningsprocedure. Duitsland is daarbij het referentieland.  
 
 
14b.  Mag het CBG een handelsvergunning weigeren omdat het van oordeel is dat het geneesmiddel niets 
toevoegt aan het bestaande arsenaal?  
 
Nee, het CBG moet het besluit van het referentieland respecteren. Dat is slechts anders wanneer er sprake is 
van ernstige bedreigingen voor de volksgezondheid. Het feit dat het CBG zou vinden dat Collux niets toevoegt, 
kan niet tot weigering leiden. 
  
AB 
 
15. Vaak wordt in onderzoek een surrogaatparameter als primaire eindpunt gekozen. Geef aan wat de 
voordelen en nadelen van deze keuze zijn. 
 
Voordelen: meestal kortere follow up, kleinere sample size nodig, dus minder belasting van de patienten, 
geldbesparing. 
Nadelen: is geen klinisch relevant eindpunt, surrogaatpapmeter kan een matige voorspeller blijken te zijn van 
een klinisch relevant eindpunt (denk aan HbA1c bij de toepassing van rosiglitazon). 
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16. Aan een onderzoek doen 100 patienten mee, de helft krijgt een laag moleculaire heparine (LMWH) en 
de andere helft placebo. De patienten starten gelijktijdig  met het onderzoek en na 1 jaar wordt de follow up 
gestaakt. Het blijkt dat in de patientengroep die LMWH krijgen toegediend 5 patiënten halverwege de follow-
up een diepe veneuze trombose (DVT) ontwikkelen. In dezelfde groep blijken halverwege de follow up 2 
patiënten  loss-to-follow-up te zijn. In de placebogroep ontwikkelen 10 patiënten halverwege de follow-up 
DVT en blijken halverwege de follow-up 5 patiënten loss-to-follow-up te zijn.  Bereken op basis van deze 
gegevens het relatief risico van LMWH versus placebo. 
 
CI in de LMWH groep is 5/50=0,1 (10%) 
CI in de placebogroep is 10/50=0,2 (20%) 
Relatief risico is 0,1/0,2=0,5 
Dit kan ingewikkelder ook via incidentiecijfers (met persoonsjaren) worden berekend maar laat ik hier niet zien. 
Het relatief risico zal dan niet precies 0,5 zijn 


