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 Het tentamen duurt van 13.30 – 15.30 uur. 

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

 Het tentamen bestaat uit 13 kantjes, waarvan de bladzijden 8 en 12 leeg zijn.  

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

 Gebruik van een rekenapparaat is niet toegestaan. 

 
FE 
 
1a Een patiënt vertelt aan de balie dat hij pijn op de borst had als hij zich inspande of hard tegen de wind in fietste. 
Hij heeft van zijn arts te horen gekregen dat hij stabiele angina pectoris heeft. Nu vraagt hij aan jou wat dit is en wat het 
verschil is met instabiele angina pectoris. Je legt dit kort uit door de verschijnselen en oorzaken te beschrijven, zonder 
uitgebreid in te gaan op de pathofysiologie. 
 
Stabiele AP: Het belangrijkste kenmerk is pijn op de borst, bij inspanning of in rust ontstaan. Stabiel wil in dit verband 
zeggen dat de angina pectoris over de tijd genomen niet in ernst toeneemt, steeds vaker optreedt of bij steeds geringere 
inspanning. 
Stabiele AP wordt veroorzaakt door verstopping of vernauwing van de kransslagaders, meestal als gevolg van 
afzettingen van lipiden (vetachtige stoffen), waaronder cholesterol, op de binnenwand van die bloedvaten. Dit proces 
wordt atherosclerose (aderverkalking) genoemd. Bij lichamelijke inspanning heeft het hart meer zuurstof nodig dan de 
verstopte of vernauwde bloedvaten kunnen aanvoeren, waardoor er pijn optreedt. 
Instabiele AP: Een in ernst en frequentie toenemend drukkend gevoel of pijn op de borst bij steeds geringere inspanning 
of zelfs in rusttoestand kunnen de enige symptomen zijn van instabiele angina pectoris. 
Instabiele angina pectoris wordt veroorzaakt door een plotseling verminderde bloedstroom door de bloedvaten 
(kransslagaders) die het hart van bloed voorzien, gewoonlijk als gevolg van samentrekking van een bloedvat 
(vasospasme) of stolselvorming (trombose). 
 
 
1b De patiënt komt het voorgeschreven nitroglycerine ophalen. Nitraten worden zowel gebruikt ter coupering van 
een acute aanval als bij de onderhoudsbehandeling van angina pectoris. Nitroglycerine wordt  vaak oromucosaal 
toegediend. Geef aan waarom deze toedieningsvorm de voorkeur geniet boven een orale toedieningsvorm. 
 
Nitroglycerine heeft een groot first-pass-effect. Het wordt in de lever zeer snel omgezet in inactieve en minder actieve 
metabolieten.  
Sublinguale toediening leidt tot snelle opname, hetgeen belangrijk is bij coupering van een aanval. 
 

2a De bloedplaatjesremmers clopidogrel en acetylsalicylzuur spelen een belangrijke rol in de behandeling van 
hart- en vaatziekten. Clopidogrel en acetylsalicylzuur worden gecombineerd gebruikt bij het voorkomen van 
trombotische complicaties na een acuut coronair syndroom en na een percutane coronaire interventie. Leg uit wat het 
werkingsmechanisme is van clopidogrel. 
 
Clopidogrel is een geneesmiddel dat de ADP-receptoren van trombocyten remt. Een van de belangrijkste effecten van 
deze inhibitie is het remmen van de activatie van de GPIIbIIIa receptoren op de thrombocytenmembraan, de laatste stap 
[(doordat fibrinogeen de plaatjes aan elkaar koppelt  via de GP2b3a-rec)] in het proces van aggregatie. Aldus remmen 
deze middelen de trombocytenaggregatie. Clopidogrel is een pro-drug, die in de lever wordt omgezet in de actieve 
metaboliet. 
 
2b Zou ridogrel, een gecombineerde thromboxaan synthese remmer en thromboxaan receptor antagonist, in 
plaats van acetylsalicylzuur kunnen worden gebruikt? Benoem mogelijke voor- en nadelen aan de hand van het 
werkingsmechanisme. 
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Aspirine remt het enzym cyclooxygenase, dat betrokken is bij de vorming van zowel het proaggregatoire thromboxaan 
A2 door bloedplaatjes als het antiaggregatoire prostacycline door endotheelcellen. Ridogrel blokkeert uitsluitend de 
proaggregatoire effecten van thromboxaan A2. Theoretisch heeft Ridogrel daarmee een voordeel (uitsluitend remming 
van de proaggregatoire component). In de praktijk blijken lage doseringen aspirine (gebruikelijk bij HVZ-profylaxe) echter 
voornamelijk/uitsluitend de thromboxaan A2 vorming te remmen.  
In een gerandomiseerde trial is gevonden dat Ridogrel niet superieur is aan aspirine m.b.t. de fibrinolytische effectiviteit 
(Circulation, 1994;89:588-595). 
 
3 Bij een patiënt met nefrotisch syndroom, bij wie sprake is van macroalbuminurie, wordt een hoge bloeddruk en 
oedeemvorming geconstateerd. Zijn arts heeft hem een diureticum voorgeschreven. Welk diureticum is hier het meest 
waarschijnlijk: triamtereen, hydrochloorthiazide of furosemide? Beredeneer je antwoord op basis van het 
werkingsmechanisme van dit diureticum. 
 
Het gaat waarschijnlijk om het lisdiureticum furosemide. De lisdiuretica onderscheiden zich van de thiaziden door een 
hoger maximaal natriuretisch effect en een grotere klaring van vrij water. Van de lisdiuretica is furosemide een goede 
keus. Het belangrijkste indicatiegebied ligt bij de behandeling van oedemen. 
Bij oedemen hebben thiaziden minder effect en triamtereen nog weer minder.  
 
 CE   
 
4a. Met de komst van nieuwe middelen zoals sitagliptine en liraglutide is het huidige arsenaal aan geneesmiddelen 
ter behandeling van diabetes mellitus flink uitgebreid. Leg uit hoe deze middelen de fysiologie beïnvloeden en geef aan 
welk effect zij hebben op het lichaamsgewicht.  
 
Effecten op fysiologie: 

- stimuleren insulinesecretie 
- remmen glucagonsecretie 
- remmen maaglediging 
- onderdrukking eetlust en voedselinname 

 
 
4b. Een belangrijk probleem bij de behandeling van diabetes is het optreden van hypoglycemie. Geef van 
onderstaande middelen aan of hypoglycemie kan optreden als bijwerking en leg kort uit waarom (maximaal 1 zin). ( 2 x 
3 punten) 
 
Metformine: 
 
Nee, verbetert de insulineresistentie, voornamelijk op leverniveau en heeft dus geen directe invloed op de 
insulinesecretie. 
 
Repaglinide: 
 
Ja, zorgt voor een niet-voedselafhankelijke afgifte van insuline in de pancreas, waardoor er een  hypoglycemie kan 

optreden.    
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5. Thiazidediuretica zijn nog steeds eerstekeuzemiddelen bij hypertensie. Bij onvoldoende effect wordt vaak een 
ACE-remmer toegevoegd. Leg uit hoe thiazidediuretica werken en geef aan hoe het bloeddrukverlagende effect van 
thiazidediuretica tot stand komt. Geef tevens aan waarom de bovenstaande combinatie synergistisch werkt.  
 
Thiazides remmen de Na/CL cotransporter in  de distale  tubulus. Op de korte termijn leidt dit tot afname van het 
plasmavolume, maar dit is niet de reden waarom zij bloeddrukverlagend werken (o.a. door activatie RAAS en andere 
compensatiemechanismen). Bij langdurige behandeling tot een verlaging van de perifere weerstand. Het mechanisme is 
niet helemaal bekend, maar een van de theorieën is dat thiaziden leiden tot minder calcium in de vaatwand waardoor 
vasorelaxatie optreedt. Bij combinatie met een ACE-remmer wordt het compensatiemechanisme (activeren RAAS) 
tegengegaan, waardoor een synergistisch effect op de bloeddruk optreedt.   
 
 
6. Een van de nadelen van het gebruik van ACE-remmers is het verstoren van de kaliumhuishouding. 
Leg uit welk effect ACE-remmers hebben op de kaliumspiegel en leg precies uit hoe dit wordt veroorzaakt. 
 
ACE-remmers kunnen hyperkaliemie veroorzaken. De activatie van het RAAS leidt normaliter tot aldosteronsecretie. 
Aldosteron reguleert in de verzamelbuis de absorptie van natrium door natriumterugresorptie te stimuleren (o.a. door 
een toename van het aantal basolaterale Na-pompen) De kaliumuitscheiding in de verzamelbuis in de voorurine is direct 
gekoppeld aan de terugabsorptie van natrium. Aldosteron zorgt dus voor kaliumuitscheiding. Bij remmen van het RAAS 
wordt ook de aldosteronsecretie geremd en derhalve ook de kaliumuitscheiding. Het klinische gevolg hiervan is 
hyperkaliemie.  
 
MR 
 
7a De behandeling van reumatoide artritis (RA) met TNF-alpha blokkers voorkomt de vorming van 
metalloproteinases (MP’s). Welke twee cellen produceren deze MP’s en wat is het effect van het verminderen van de 
productie van MP’s op het gewricht? 
 
Osteoclasten, fibroblasten en chondrocyten. Effect: minder gewrichtsschade 
 
7b Naast TNF-alpha blokkers zijn er ook andere biologicals op de markt. Wat is het aangrijpingspunten van 
onderstaande middelen en wat is hun plaats in de therapie van RA? (3 x 2 punten) 
 
Abatacept: 
 
CD80/86 fusie-eiwit 
 
Anakinra:  
 
IL-receptorantagonist 
 
Tocilizumab: 
 
IL-6 receptorantagonist 
 

Plaats in therapie: Op dit moment nog geen grote voorkeur voor 1 bepaald middel. Het staat vast dat hoe eerder met 

biologicals wordt gestart, hoe eerder de ziekte wordt onderdrukt en gewrichtsschade wordt voorkomen. Op basis van 

patiëntgemak, ervaring, risico’s en kosten kan gekozen worden voor een bepaald biological. 

8a  Omalizumab is een monoklonaal antilichaam gericht tegen IgE. Leg in korte bewoordingen uit hoe dit middel 
van nut kan zijn bij astma en welk type astma dit betreft. 
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Allergisch astma: geactiveerde B-cellen[zijn plasmacellen] produceren IgE. Dit kan mestcellen activeren en histamine, 
leukotrienen en cytokines doen afgeven. Gevolg: minder astma-aanvallen.  
 
8b. Wat is het werkingsmechanisme van montelukast en wat is de plaats van dit middel in de therapie van astma? 
 
Montelukast is een leukotrieenantagonist. Het kan worden toegepast (stap 4) als corticosteroiden niet worden 
verdragen, of ter aanvulling op corticosteroiden.  
 
8c In de apotheek wordt regelmatig overconsumptie van beta-2 mimetica gezien. Geef 2 mogelijke verklaringen 
hiervoor. 
 

1. Mogelijk verkeerd inhaleren, waardoor er te weinig geneesmiddel in de luchtwegen terechtkomt. 
2. Indien geen of onvoldoende corticosteroid wordt gebruikt, kan het gebruik van beta-2-mimetica toenemen. 
3. een patient met een verergerend ziektebeeld 

 
 
AB 
 
9. 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, surrogaatparameter kan een matige voorspeller blijken te zijn van een 
klinisch relevant eindpunt (denk aan HbA1c bij de toepassing van rosiglitazon). 
 
 
10. Aan een onderzoek doen 20 patienten mee. De patienten starten gelijktijdig  met het onderzoek en na 1 jaar 
wordt de follow up gestaakt. Het blijkt dat 2 patiënten halverwege de follow up een hartinfarct ontwikkelen. Vier 
patiënten zijn halverwege de follow-up loss-to-follow-up. Bereken op basis van deze gegevens de cumulatieve incidentie 
en het incidentiecijfer van het hartinfarct. 
 
CI is 2/20=0,1 (10%) 
IC is 2/17 persoonsjaren 
 
AH 

11. Dhr. Aarts heeft last van constitutioneel eczeem. Momenteel wordt dit behandeld met tacrolimuscrème 0,1%. 
 

11a. Wat is de functie van filaggrine (FLG) in de epidermis? Wat is de mogelijke rol van fillagrine bij de pathogenese 

van constitutioneel eczeem? 

 

Filaggrine is een eiwit dat bijdraagt aan de structuur van de corneocyt door verbindingen te vormen tussen keratine. 
Afbraakproducten van filaggrine bevorderen de waterbindende capaciteit van het stratum corneum. Bij een gedeelte van 
de patiënten met constitutioneel eczeem zijn mutaties in het filaggrinegen gevonden. Mogelijk draagt een verstoorde 
functie van filaggrine bij aan een verminderde barrièrefunctie van de huid. Dit leidt tot vochtverlies en een verhoogde 
transdermale penetratie van allergenen. Door het binnendringen van allergenen komt een ontstekingsreactie op gang. 
 
 
11b. Leg uit hoe de werking van tacrolimus bij constitutioneel eczeem tot stand komt. 

 
Binding aan FKBP, dit complex inhibeert calcineurine in T-cel, hierdoor remming calciumafhankelijke 
signaaltransductie. Dit verhindert T-cel proliferatie en de productie + afgifte van inflammatoire cytokines . 

12. Mevrouw van Velzen (52 jaar) is al enige jaren bekend met stabiele angina pectoris en diabetes mellitus. Op dit 

moment gebruikt zij de volgende medicatie: 
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Metformine 850 mg   2 dd 1 tablet 
Nitroglycerine sublinguaal spray zo nodig 1 pufje onder de tong 
Isosorbidedinitraat 20 mg  2 dd 1 tablet 
Metoprolol retard 100 mg  1 dd 1 tablet 

 

12a. Leg uit, aan de hand van het werkingsmechanisme van metoprolol en de eigenschappen van angina pectoris, 

hoe metoprolol de aanvalsfrequentie bij angina pectoris vermindert. 

 
Bij AP is de zuurstofbalans van het hart verstoord: het zuurstofverbruik is groter dan het zuurstofaanbod. 
Bètablokkers verminderen de hartfrequentie en contractiekracht van het hart. Daarnaast verlagen ze de bloeddruk 
en verminderen zo de afterload. Deze effecten verminderen het zuurstofverbruik van het hart. Door het verminderen 
van de hartfrequentie stijgt de duur van de diastole, hierdoor wordt het zuurstofaanbod hoger. 
 

12b. Welke medicatie ontbreekt bij deze patiënt? Leg uit (onder andere aan de hand van werkingsmechanisme [en 

de gunstige klinische effecten]) waarom u vindt dat deze medicatie moet worden toegevoegd. 

 

Er ontbreekt een statine en een plaatjesaggregatieremmer. In de coronaire arteriën bestaat de vernauwing meestal 
uit een atherosclerotische plaque. Als een instabiele plaque openscheurt, vindt adhesie en later aggregatie van 
bloedplaatjes plaats en ontstaat een thrombus. Deze kan de hele arterie afsluiten en leiden tot een myocardinfarct. 
Chronisch gebruik van laag gedoseerd acetylsalicylzuur verkleint de kans op een MI bij angina pectoris. Statines 
hebben zowel bij diabetes mellitus als AP een gunstig effect door een verbetering van het lipidenprofiel en diverse, 
lipidenonafhankelijke pleiotrope effecten.  Er is aangetoond dat statines de kans op HVZ verminderen bij personen 
met een verhoogd risico hierop. 

 
GB 
 
12c. Voor de behandeling van haar depressieve klachten wordt aan mevrouw Van Velzen (zie begin van vraag 12) 
door de huisarts amitriptyline voorgeschreven. De apotheker neemt, na binnenkomst van het recept, contact op met de 
huisarts: er zijn verschillende redenen waarom dit middel juist bij deze patiënt geen optimale keuze is.  Wat is hiervan 
de belangrijkste en wat is de achtergrond hiervan?  
 
Amitriptyline is anticholinerg  versnelling van de hartslag mogelijk  extra belasting van het hart  meer 
zuurstofgebruik  niet gunstig bij angina pectoris.  
minder relevant: toename eetlust door 5-HT2C-blokkade  ongewenst bij diabetes type II  
 
 
13. Het antidepressieve effect van mirtazapine berust onder meer op blokkade van alfa-2-receptoren. Hoe leidt dit 
werkingsmechanisme tot een verandering van de hoeveelheid neurotransmitters in de synaptische spleet en hoe 
resulteert dit (volgens de huidige theorieën) in een antidepressief effect?  
 
 

1. alfa-2-receptoren liggen presynaptisch op noradrenerge en op serotonerge zenuwuiteinden (auto- resp. 
heteroreceptoren; zie figuur 12-54 in Stahl, NB: let op de typefout:  postsynaptic moet zijn presynaptic!). 
blokkade hiervan leidt tot toename van norepinefrine en serotonine. Beide neurotransmitters verhogen de 
synthese van BDNF  toename plasticiteit hippocampus  antidepressief effect. (NE stimuleert ook nog de 
afgifte van 5-HT via alfa-1-receptoren). 

2. vermoedelijk minder belangrijk: blokkade van 5-HT2A- en -2C-receptoren door mirtazapine leidt tot meer afgifte 
van dopamine (en norepinefrine)  versterking antidepressief effect (+ anxiolytisch? + slaapbevorderend?) 
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MHS 
 
14. Wanneer is een product een geneesmiddel, en wat is de consequentie van die kwalificatie?   
 
een product is een geneesmiddel als het gaat om een substantie (of samenstel van substanties) die bestemd is om te 
worden toegediend of aangewend, dan wel wordt gepresenteerd als geschikt om (kort gezegd) ziekten te genezen of een 
fysiologische functie te herstellen of verbeteren of wijzigen door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch 
effect te bewerkstelligen.  
De consequentie  deze producten  vallen onder de geneesmiddelenwetgeving met alle consequenties van dien. 
 
15. Wat zijn de twee belangrijke pijlers van de geneesmiddelenwetgeving? Licht dit kort toe. 
 
Ieder geneesmiddel dat op de markt is moet in beginsel een handelsvergunning hebben (en dus van tevoren zijn 
beoordeeld op – kort  gezegd – balans veiligheid en werkzaamheid). Iedere partij die iets met geneesmiddelen doet 
(commercieel of in kader zorg) moet daartoe een bevoegdheid hebben. Die kan hij ontlenen aan bijv. zijn status 
(inschrijving) als BIG-geregistreerde apotheker of arts, dan wel aan een vergunning (fabrikanten- of 
groothandelsvergunning).  
 
 


