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FA-401   Aanvullende toets 21 april 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.  
 
 
GB 
 
1a. In de preparaattekst van salbutamol staat in het Farmacotherapeutisch Kompas: “Bij volwassenen en 
kinderen vanaf 7 jaar verdienen poederinhalatoren de voorkeur.” Welke andere inhalatievorm is van 
salbutamol beschikbaar en wat is de reden (of: zijn de redenen) dat de poederinhalator de voorkeur 
verdient? (max. 3 punten) 
 
Aerosolen. 
Bij gebruik van een poederinhalator is de synchronisatie tussen ademhaling (inademen) en toediening 
simpeler. de kans dat het middel correct wordt gebruikt is daardoor groter.  
 
De onderstaande tekst komt eveneens uit de preparaattekst van salbutamol: 
 

Bijwerkingen  
Bijwerkingen zijn afhankelijk van de dosis en individuele gevoeligheid. Vaak (1-10%): irritatie van mond en 
keel, brandend gevoel van de tong, hoesten, smaakverandering (slechte, onprettige of ongebruikelijke 
smaak), misselijkheid, fijne tremor van handen en vingers (vooral bij hoge doses), hoofdpijn, duizeligheid, 
zweten, rusteloosheid. Zelden (0,01-0,1%): verhoogde of verlaagde bloeddruk, perifere vaatverwijding, 
compensatoire stijging van de hartfrequentie, tachycardie, hartkloppingen, angina pectoris, ritmestoornissen 
(incl. atriumfibrillatie, supraventriculaire tachycardie en extrasystolen, vooral bij daarvoor gevoelige 
patiënten), spierkrampen, paradoxale bronchospasmen, hypokaliëmie, hyperglykemie, vooral bij kinderen 
hyperactiviteit en zeer zelden overprikkelbaarheid, slaapstoornissen en hallucinaties. Zeer zelden (< 0,01%): 
trombopenie, overgevoeligheidsreacties (dermatitis, pruritus, urticaria en erytheem, angio-oedeem), nefritis, 
collaps. Myocardischemie kan optreden. 

 
1b Hoe komt een “compensatoire stijging van de hartfrequentie” als bijwerking van salbutamol tot 
stand? (max. 3 punten)  
 
Beta-2-agonisme op de gladde spieren van de perifere vaten (arteriolen)  vaatverwijding  via de 
baroreceptorreflex stijging van de hartfrequentie.  
 
1c. Hoe kan het ontstaan van hyperglykemie als (zeldzame) bijwerking van salbutamol worden 
verklaard?  (max. 3 punten) 
 
Stimulatie van de gluconeogenese en de glycogenolyse in de lever.  
 
1d. Wat is een duidelijk voordeel van tiotropium boven ipratropium?  (max. 3 punten)  
 
de langere werkingsduur 
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2. Mevrouw van W. (42 jaar) lijdt al enkele jaren aan ernstige depressie. Ze is in het verleden met 
verschillende SSRI’s behandeld, maar zonder het gewenste resultaat. Op het moment gebruikt ze gedurende 
acht weken amitriptyline in een gangbare dosering. Nog steeds is ze echter depressief. De psychiater stelt 
voor om het antidepressivum mirtazapine aan de medicatie toe te voegen. Hij vraagt advies over deze 
combinatie aan de apotheker. Deze antwoordt: sommige bijwerkingen kunnen worden versterkt door deze 
combinatie, andere verminderd en de kans op het serotoninesyndroom is verwaarloosbaar klein.  
2a. Welke bijwerkingen worden door deze toevoeging mogelijk versterkt ? (+ mechanisme)   
 
sedatie (H1-blokkade) 
gewichtstoename (5-HT2C-blokkade en H1-blokkade) 
 
2b. Welke bijwerkingen worden door deze toevoeging mogelijk verminderd? (+ mechanisme)  
 
misselijkheid (5-HT3-blokkade) 
(sexuele stoornissen?) 
 
CE 
 
3. Een zwangere patiënte van 23 jaar heeft recidiverende urineweginfecties. Het betreft een patiënte 
die eerder op bepaalde antibiotica met een overgevoeligheidsreactie heeft gereageerd. Zo is de patiënte 
onder andere overgevoelig voor nitrofurantoine en trimethoprim.  U wordt gebeld door een huisarts in 
opleiding die wil weten welk alternatief antibioticum hij zou kunnen voorschrijven. Hij twijfelt tussen 
amoxicilline, cotrimoxazol en doxycycline.  
 
Geef aan welk van bovenstaande middelen u adviseert en waarom. 
 
Geen doxy vanwege resistentie E. Coli (ook lange halfwaardetijd, 40 % renale klaring, groot Vd, relatief lage spiegels in 
urine) én vanwege CI zwangerschap. Geen cotrimoxazol vanwege de zwangerschap én de overgevoeligheid voor 
trimethoprim. Amoxi blijft over: is ook de logische keus volgens de NHG-standaard bij zwangeren als nitrofurantoine niet 
gegeven kan worden.  

 
 
4. Recentelijk is bij mevrouw A (56 jaar) reumatoïde arthritis vastgesteld. Zij wordt aanvankelijk door de 
reumatoloog behandeld met MTX (methotrexaat) en foliumzuur. 
 
4a. Geef gedetailleerd aan wat het werkingsmechanisme is van MTX en verklaar waarom er tevens 
foliumzuur wordt gegeven.  
 
MTX is een antagonist van foliumzuurafhankelijke enzymen die betrokken zijn bij DNA- en RNA-synthese. Het verhindert 
de reductie van dihydrofoliumzuur tot tetrahydrofoliumzuur, hetgeen een essentiële stap is bij de synthese van 
nucleïnezuren en bij de celdeling. Ook is beschreven dat het cytokinen en arachidonzuur remt.  
 
Ten aanzien van het anti-inlammatoire effect van MTX wordt dit voor een belangrijk deel 
teweeggebracht door een verhoging van het intra- en extracellulaire adenosine. Hierdoor 
vindt er een toename plaats van het intracellulaire cAMP, wat voor een anti-inflammatoir 
effect zorgt: vermindering van tumour necrosis factor (TNF) en interleukinensecretie. 
 
Foliumzuur wordt gegeven ter vermindering van de bijwerkingen van MTX.  

 



 
Naam: ……..……..……..……..……..……...  Collegekaartnr.: ……..……..……..……..…….. 

  
FA-401    Aanvullende toets 21 april 2011  blz. 3 van 6 

 

 

 
Vanwege onvoldoende respons wordt een “biological” toegevoegd aan de therapie.  
4b. Noem 3 klassen biologicals en geef aan hoe de werkingsmechanismen verschillen.  
 
Verschillende antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld TNF-alfablokkers, IL-1 antagonisten, Il-6-antagonisten, CD20-
antilichaam, CD80/86 fusie-eiwit. Uit het antwoord moet meer duidelijk worden dan ‘remt TNF-alfa’ of remt ‘IL-1’. Dit is 
te beperkt voor het maximale aantal punten.  

 
 
5. Het aantal type II diabeten neemt steeds sterker toe. Voordat er zich een klinisch evidente diabetes 
ontwikkelt, treedt er vaak eerst insulineresistentie op. 
 
5a. Leg uit wat onder insulineresistentie wordt verstaan en benoem het effect van insuline op vier 
doelorganen.  
 
Insulineresistentie is het verschijnsel dat de werking van insuline op perifere doelorganen (lever, vet, spieren) niet meer 
leidt tot de normale fysiologische respons.  
 
Doelorganen: vetweefsel, lever en spierweefsel. In vetweefsel zorgt insuline voor lipogenese, in de lever en de spieren 
voor glycogenese en in de lever tevens voor remming van de gluconeogenese.  
 
NB: abusievelijk staat in de vraag 4 doelorganen, terwijl 3 werd bedoeld. Hierin is in de beoordeling rekening gehouden.  

 
 
De meeste geneesmiddelen die worden toegepast bij diabetes type II verbeteren de insulineresistentie of 
verhogen de insulineafgifte.  
5b. Geef van beide groepen een voorbeeld en leg de werking van beide middelen uit aan de hand van 
het werkingsmechanisme. 
  
Verbeteren insulineresistentie: metformine op leverniveau, waardoor gluconeogenese wordt geremd. 
Verhogen insulineafgifte: SUD’s, via remming K-kanalen etc.  

 
 
6. Bent u het eens met de stelling “Statines verlagen het cholesterol door een toename van het aantal LDL-

receptoren op levercellen”? Licht uw antwoord toe.   

 
Ja, statines remmen HMG-CoA-reductase. Hierdoor daalt intracellulair het cholesterol en dit is een trigger voor 
gentranscriptie waardoor er upregulatie plaatsvindt van ‘LDL-receptoren. Deze nemen het extracellulaire cholesterol op 
vanuit de bloedbaan. Hierdoor daalt het cholesterol.  

 
JR 
 
7. Mevrouw de Jong (65, rookster, geen hart- en vaatzieken, geen diabetes mellitus) is de laatste tijd 
kind aan huis bij de huisarts. Bij een 1e bezoek voor een onschuldig kwaaltje werd haar bloeddruk gemeten 
en die bleek te hoog: 190/105 mm Hg. Bij herhaalde metingen in de weken erna bleef dit beeld bestaan, 
terwijl ze geen lichamelijk klachten heeft. Nu komt ze in de apotheek met het volgende recept: 
 
R/ Amlodipine 10 mg 
 No 90 st 
 S. 1 dd 1 tablet 
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Omdat zij zeer afkerig is van al die chemische troep in haar lijf vraagt ze u, de apotheker, of dit allemaal wel 
nodig is. 
 
7a. Leg haar uit waarom het belangrijk is dat zij bloeddrukverlagende medicatie gaat gebruiken. Betrek in 
uw antwoord de volgende aspecten: 10-jaars sterfterisico, risicofaktoren, de belangrijkste groepen 
antihypertensiva (4) en de belangrijkste cardiovasculaire harde eindpunten (2). 
 
Met een gemiddelde systolische bloeddruk van > 180 mm Hg, een leeftijd van 65 en het roken heeft mevrouw 
3 risicofaktoren die het 10-jaars sterfterisico t.g.v. een hart-/vaatziekte verhogen. Toepassing van de tabel 
leert een kans van minimaal 10%. Door de bloeddruk nu blijvend te verlagen met een thiazide, beta-blokker, 
ACE-remmer of calciumantagonist, verkleint ze haar toekomstige kans op een myocardinfarct en beroerte 
(CVA). 
 
7b. Leg uit langs welk(e) farmacologisch(e) mechanisme(n) amlodipine voor een bloeddrukdaling zorgt.  
 
Amlodipine is een dihydropyridine calciumantagonist die een verwijding van de arteriële vaten (m.n. 
arteriolae) veroorzaakt. Het blokkeert de influx van extracellulair Ca2+ in het gladde spierweefsel van de 
vaatwand, waardoor deze relaxeren. Dit leidt tot een verlaging van de perifere weerstand, en bij gelijkblijvend 
hartminuutvolume, zal de bloeddruk dalen (BD = HMV x PW). 
 
We zijn 4 jaar verder. Ondanks herhaalde waarschuwingen is mevr. de Jong blijven roken, en nam zij het ook 
niet erg nauw met haar bloeddrukmedicatie. Op een kwade dag wordt zij opgenomen op de SEH met de 
volgende klachten: pijn op de borst, kortademigheid en tintelingen in haar linkerarm. Op het eerste ECG was 
ST-elevatie zichtbaar. De zaalarts stelt de werkdiagnose Acuut Coronair Syndroom (ACS), en neemt bloed af. 
 
7c. Waar wijst de ST-elevatie in het ECG op?  
 
Dit duidt op een transmurale ischaemie van de kamerwand d.w.z. de verminderde weefseldoorbloeding loopt 
dwars door de kamerwand (van epicard tot endocard) en is dus niet oppervlakkig. 
 
7d. Hoe kan nu inzicht verkregen worden in het acute sterfterisico (kans op myocardinfarct, 
ritmestoornissen) bij mevrouw de Jong?  
 
Dat kan door nu de “cardiac markers” troponine T, troponine I en creatine kinase MB  in het bloed te bepalen. 
Dit zijn eiwitten/enzymen die normaal alleen intracellulair in  hartspiercellen voorkomen. Met name de 
troponines I en T zijn normaal niet detecteerbaar in bloed, en het verschijnen van deze cardiale troponines in 
het bloed, 9-11 uur na de eerste symptomen, is een bewijs voor myocardiale necrose (en dus myocardinfarct 
 hoog sterfterisico  hartbewaking).   
 
Omdat er sprake is van ST-elevatie, is er een indicatie voor reperfusie met een fibrinolyticum. Mevr de Jong 
krijgt een bolusinjectie van 8000 IE tenecteplase (Metalyse®). 
7e. Leg het werkingsmechanisme van tenecteplase uit m.b.v. een schema uit de hemostase.  
 
Tenecteplase bindt zich aan het fibrine-plasminogeencomplex en katalyseert vervolgens de omzetting van 
plasminogeen tot plasmine: het is een plasminogeenactivator. Plasmine breekt het fibrine van de thrombus 
af. Zie schema. (NB: geen schema = geen antwoord op de vraag = onvoldoende!) 
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7f. Stel dat er bij mevr. de Jong geen sprake was geweest van ST-elevatie (maar normaal of verlaagd ST-
segment), was het thrombolytium dan ook geïndiceerd?  (licht het antwoord toe) 
 
Nee. Het tijdig toedienen van een thrombolyticum kan de omvang van het infarct beperken en het verlies aan 
hartspierweefsel, morbiditeit en mortaliteit gunstig beinvloeden. Maar dit is alleen aangetoond bij mensen 
met ST-elevatie, patienten met ST-depressie hebben geen baat. Gezien het risico op en de ernst van de 
bijwerkingen (vergroot bloedingsrisico, met name hersenbloeding) is een juiste indicatiestelling daarom zeer 
belangrijk.  

 
AB 
 
8. Stel u bent een protocol aan het schrijven voor het uitvoeren van de gerandomiseerde studie naar 
het effect van een bifosfonaat versus placebo voor de preventie van botfracturen. Voor het bepalen van de 
frequentie van de fracturen in de twee behandelgroepen kunt u kiezen uit een prevalentie- en/of een 
incidentiemaat. Leg uit welke maat of maten u al of niet kunt gebruiken. 
 
Antwoord: 
Prevalentiemaat is ongeschikt omdat deze maat het aantal mensen in een groep telt dat op een bepaald 
moment in de tijd aan de ziekte lijdt (hier fractuur). Incidentiemaat is wel geschikt omdat deze maat 
weergeeft hoeveel mensen gedurende een followup nieuw de ziekte krijgen. 
 
9. Er zijn twee gerandomiseerde studies op exact dezelfde wijze uitgevoerd waarbij in beide studies een 
statine is vergeleken met een placebo. Het primaire eindpunt van beide studies was het cerebrovasculair 
accident (CVA). In de ene studie was de cumulatieve incidentie (CI) in de simvastatinegroep 0,004 en in de 
placebogroep 0,006, in de andere studie was de CI in de rosuvastatinegroep 0,008  en in de placebogroep 
0,012. Bereken voor beide trials de relatieve risicoreductie en de “number needed to treat”. Leg uit welke 
effectmaat het beste gebruikt kan worden indien nagegaan moet worden welke van beide statines het meest 
effectief is. Geef vervolgens aan welke middel het meest effectief is  
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Antwoord:  
Trial 1 RRR = 1 - 0,004/0,006 = ca 33% en de NNT = 1/0,006-0,004 = 500 
Trial 2 RRR = 1 – 0,008/0,012 = ca 33% en de NNT = 1/0,012-0,008 = 250 
 
Omdat de kans op CVA in de placebogroepen verschilt kun je geen absolute effectmaat gebruiken om de 
twee statines met elkaar te vergelijken. Wel de relatieve effectmaten. De beide middelen blijken dus even 
effectief. 
 
MHS 
 
10. Pharmack BV wil een geneesmiddel Dupsor op de markt brengen voor de behandeling van psoriasis. 
Dit geneesmiddel bevat onder andere een bekende werkzame stof die reeds in een tablet wordt gebruikt 
(merknaam: Prosvar; geregistreerde indicatie van Prosvar: psoriasis), 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.  
 
10a. Stel dat Pharmack een groothandelsvergunning heeft. Kan het bedrijf het geneesmiddel dan in de 
handel brengen? Zo ja, waarom? Zo nee, wat moet Pharmack dan doen?  
 
Een groothandelsvergunning geeft niet de bevoegdheid om een geneesmiddel te bereiden en te verpakken 
(art. 18 Gnw). Pharmack moet een fabrikantenvergunning hebben. Dat betekent dat hij aan de eisen die in de 
Geneesmiddelenwet worden gesteld, moet voldoen. Hij moet deze vergunning aanvragen bij Farmatec, 
onderdeel van VWS. IGZ zal controleren of aan de eisen is voldaan (oa GMP).  
 
10b. Mag een dermatoloog Prosvar voorschrijven voor de behandeling van acné?  
 
Een arts mag in beginsel geneesmiddelen voorschrijven, ook voor niet geregistreerde indicaties, mits deze off 
label toepassing in richtlijnen of protocollen van de beroepsgroep wordt genoemd dan wel, als dat niet zo is, 
overleg met de apotheker plaatsvindt.  
 


