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

  
FA-401  Aanvullende toets 3 januari 2011  blz. 1 van 6 

 

 

FA-401 Aanvullende toets 3 januari 2011  
(14.00 – 16.00 uur) 
 
Het tentamen bestaat uit 6 dubbelbedrukte vellen A4.  
Voor elke deelvraag kan maximaal 5 punten worden behaald, tenzij anders vermeld.  
 
MR 
1. Metformine is eerste keuze in de behandeling van diabetes mellitus type 2. Beschrijf de verschillende 
aangrijpingspunten van het werkingsmechanisme en geef aan waarom metformine eerste keus is (3 redenen).  
 
antwoord: Het kan volgens drie mechanismen werken: vermindering van de glucoseproductie in de lever door 
remming van de gluconeogenese en glycogenolyse in de spieren, toename van de perifere gevoeligheid voor insuline en 
van het cellulaire glucosegebruik en remming van de resorptie van glucose. Daarnaast stimuleert metformine de 
intracellulaire glycogeensynthese door inwerking op de glycogeensynthetase en verhoogt het de transportactiviteit 
van alle typen van membraan glucose-transporters (GLUT).  
Metformine is eerste keus omdat het het meest effectief is gebleken op harde eindpunten, geeft geen hypo's en geen 
gewichtstoename. 

2. Op een internetforum over reuma staat het volgende te lezen: "Een tijdje terug heb ik al van me laten horen dat 
het niet goed ging/gaat. Nou, het is nog steeds niet goed. Kan steeds minder en heb steeds meer pijn. Komt het door 
het weer? Kan nog niet eens fatsoenlijk een dekbed over me heen trekken heb gewoon te veel pijn en te weinig kracht 
in mijn armen. Douchen kost me extreem veel energie. Heeft iemand tips? Dit is namelijk niet meer vol te 
houden. Vorige week bij de huidarts geweest omdat ik een uitbraak van psoriasis heb. Zit er van top tot teen onder. Hij 
wist niet meer wat te doen dus ging hij overleggen met de reumatoloog of ik Humira (adalimumab) mag gaan 
gebruiken maar dat is allemaal moeilijk omdat ik ook nog met mijn rug zit waar een bacterie in gezeten heeft en het 
nog niet 100% zeker is of die er wel uit is". 

a. Beschrijf de werking van adalimumab bij reuma en verklaar waarom ze (zie boven) deze behandeling zou 
moeten uitstellen.  
  
antwoord: adalimumab is een TNF-alpha blokker. TNFalpha speelt sleutelrol in pathofysiologie van reuma 
(verschillende cytokinen, maar ook MMP's worden minder aangemaakt). Je wordt vatbaarder voor infecties doordat 
de afweer wordt onderdrukt, dus bacteriële infectie moet eerst behandeld worden. 
 
GB 
 
3 Hypertensie is een risicofactor voor het ontstaan van een acuut coronair syndroom. Leg uit wat hiervan 
het achterliggende mechanisme is.   
 
Hypertensie is een risicofactor voor de ontwikkeling van atherosclerose. Atherosclerose is een risicofactor voor MI en 
instabiel AP (en natuurlijk klassiek AP, maar dat is hier niet aan de orde). Verder kan verhoogde druk in de coronaire 
vaten leiden tot een vaatbeschadiging waaruit een MI zich kan ontwikkelen..  
 
4. De heer T. (68 jaar) gebruikt incidenteel (enkele keren per week) zijn nitroglycerinespray ter coupering 
van een aanval van klassieke angina pectoris. Daarnaast gebruikt hij al enkele jaren simvastatine, enalapril en 
chloortalidon. Op een ochtend is er plots sprake van heftige pijn op de borst. Hij gebruikt zijn nitroglycerinespray, 
maar na tien minuten treedt geen verlichting van de klachten op. Hij sprayt nog eens, maar weer tien minuten later 
is de pijn nog steeds niet verminderd. Wat is er vermoedelijk aan de hand en waarom werkt de nitroglycerine dit 
keer niet ? (met korte toelichting) 
Meest waarschijnlijk: een myocardinfarct, evt. instabiele angina pectoris (algemeen: acuut coronair syndroom). 
Nitroglycerine kan bij angina pectoris de hemodynamiek wel verbeteren (m.n. door verlaging preload), maar bij een 
acute afsluiting heeft het nauwelijks zin.  
 
IG 
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5. Bij Mevrouw Gerritsen, 60 jaar, niet-roker, wordt tijdens een bezoek aan haar huisarts een 
bloeddruk vastgesteld van 180/90 mmHg. Er is geen co-morbiditeit geconstateerd bij haar. Na 
herhaalde controles blijkt de bloeddruk niet te dalen en raadpleegt de arts de literatuur en bijgevoegde 

tabel uit de NHG-standaard. Vervolgens schrijft hij het volgende recept voor: 
 
 Chloortalidon 12,5 mg, 1 dd 1 tablet, 15 stuks   
 
5a. Via welk mechanisme (1 of meer) verlaagt chloortalidon de bloeddruk? 
 
De bloeddrukverlaging komt tot stand door natriurese in de distale tubuli van de nier en door verlaging van de totale 
perifere weerstand. 
 

5b. Wat betekenen de getallen in de bijgaande tabel (d.w.z.: in de (in het origineel) groene, gele en 
rode velden) en waarom raadpleegt de huisarts deze tabel? 
 
Het getal in een bepaalde cel in de tabel is een percentage, dat aangeeft hoe groot het risico is voor een patient met de 
bijbehorende kenmerken om binnen 10 jaar te overlijden aan hart en vaatziekten. 
De huisarts raadpleegt de tabel om te bepalen hoe groot het risico is voor deze mevrouw om binnen 10 jaar te 

sterven aan hart en vaatziekten. Vervolgens bepaalt hij of mevrouw behandeld moet worden met 

geneesmiddelen. Vanaf 5% raadt de NHG aan om ook medicamenteus te gaan behandelen, mede afhankelijk 

van de overige risicofactoren. 
 
 
 

6. Nitrofurantoïne is gecontraïndiceerd bij cystitispatiënten met een creatinineklaring ≤ 60 
ml/min. Geef hiervoor een verklaring. 
 
Een creatinineklaring ≤ 60 ml/min. duidt op een nierfunctiestoornis. Als gevolg hiervan wordt nitrofurantoïne in 
onvoldoende mate in de urine uitgescheiden en zal het aldaar geen effectieve therapeutische concentraties bereiken. 
Het is dus onvoldoende werkzaam. Daar komt bij dat de systemische toxiciteit kan toenemen. 
 

FE 
 

tabel: zonder HVZ en zonder DM2  
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7. Jasper volgt het blok FA-401 en verdiept zich in een taak die gaat over bloedstolling. Jasper is 
liever lui dan moe en denkt dat hij met Wikipedia een heel eind komt bij de bestudering van de 
leerdoelen. Op Wikipedia staat vermeld dat remming van de stolling kan plaatsvinden met antitrombine, 
heparine, vitamine K antagonisten en zelfs met citraat. Op een andere website leest hij dat vitamine K 
antagonisten de protrombinetijd verlengen.    
 
Geef voor antitrombine, heparine, vitamine K antagonisten en citraat aan hoe (= via welk mechanisme) 
ze de  bloedstolling remmen.  (4 x 2 punten) 
 
a. antitrombine: 
 
Antitrombine is, zoals de naam al zegt, een remmer van 

trombine (stollingsfactor-II). 

Trombine is een enzym dat van belang is bij de bloedstolling. 

Het enzym ontstaat uit protrombine en zet onder andere 

fibrinogeen in fibrine om. Fibrine is het basisbestanddeel van 

een stolsel. 

 

(Antitrombine remt niet alleen stollingsfactor-II (trombine), 

maar ook de stollingsfactoren-X, de stollingsfactoren van de 

intrinsieke stollingscascade, complementfactoren en de 

fibrinolyse). 
 

b. heparine: 
 
De werking van heparine berust op het feit dat het bindt aan 

antitrombine en de functie daarvan versterkt. 
 

c. vitamine K antagonisten: 
 
Coumarinederivaten remmen de bloedstolling door, als antagonist van vitamine K epoxide reductase, de 

recycling van vitamine K te blokkeren dat nodig is voor de synthese van de vitamine K afhankelijke 

stollingsfactoren II, VII, IX en X. Om deze reden worden ze ook wel vitamine K antagonisten genoemd. 
 

d. citraat:  
 
Citraat cheleert (vangt weg) geïoniseerd calcium. Calcium is belangrijk bij de bloedstolling, en wel als 

volgt:Wanneer factor X wordt geactiveerd, bindt deze met tissue factor, factor V en calciumionen, zodoende 

protrombineactivator vormend. Dit zet het eiwit protrombine om in het actieve enzym trombine. 
 

e. Leg uit wat met de protrombinetijd wordt bedoeld. Over welk aspect van de bloedstolling geeft 
deze parameter informatie? 
 
Protrombinetijd, ook wel PT in de vakliteratuur, zegt iets over de bloedstolling via de extrinsieke route van de 

stollingscascade. De PT is de tijd die het kost om in een reageerbuisje bloed te laten stollen na toevoegen van 

een activator zoals thromboplastine ofwel weefselfactor. Na het doorlopen van een enzymcascade wordt 

onoplosbaar fibrine gevormd. Een verlengde PT wijst op een probleem ergens in de extrinsieke route 

(stollingsfactor VII, IX, X of protrombine) van de stollingscascade, maar kan ook een gewenst effect zijn bij 

bijvoorbeeld het gebruik van antistollingsmiddelen (anticoagulantia die de werkzaamheid van de stolfactor 

verminderen zoals coumarine-derivaten acenocoumarol en fenprocoumon). Normaal bedraagt de PT tussen de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedstolling
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Extrinsieke_route&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stollingscascade&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Thromboplastine&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Weefselfactor&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fibrine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stollingsfactor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antistollingsmiddelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Acenocoumarol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fenprocoumon
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11 en 14 seconden, maar deze waarden verschillen per laboratorium en gebruikte bepalingsmethode (met 

name afhankelijk van de gebruikte weefselfactor). 
 

f.  Met welke longfunctietest kan worden geconstateerd of er sprake is van astma dan wel van 
COPD? Geef aan hoe op basis van deze test het onderscheid kan worden gemaakt.  
 
Een belangrijk verschil tussen astma en COPD is dat de luchtwegvernauwing bij astma reversibel is onder 

invloed van luchtwegverwijders, terwijl dat bij COPD niet het geval is. De klinische test om dit verschil aan te 

tonen wordt een reversibiliteitstest genoemd. De verandering van longfunctie (gemeten als bijv. piekstroom of 

FEV1) wordt bepaald voor en na inhalatie van een luchtwegverwijder (bijv. β-adrenerge agonist). 
 
AH 
8. In een recent onderzoek is de combinatie van een SSRI met mirtazapine onderzocht. Op 
theoretische gronden valt te verwachten dat met deze combinatie een aantal van de typische 
bijwerkingen van SSRI’s zal verminderen. Geef aan om welke bijwerkingen het gaat en wat het 
achterliggende mechanisme van deze vermindering is.  
 
Typische bijwerkingen van SSRI's zijn misselijkheid (5HT3), seksuele stoornissen (5HT2), slaapstoornissen 
(5HT2) door stimulatie van 5HT2A, 5HT2C of 5HT3 receptoren. Mirtazapine blokkeert 5-HT3- en 5-HT2-receptoren 
waardoor naar verwachting deze bijwerkingen verminderen.   
 

9. Tot de bijwerkingen van tricyclische antidepressiva (TCA’s) behoren onder andere: droge mond, 
orthostatische hypotensie, tachycardie, sedatie, gewichtstoename. 
Beschrijf van elk van de bovengenoemde bijwerkingen hoe deze farmacologisch tot stand komt. Geef 
aan: welke receptor, transporter, enzym etc. wordt beïnvloed, wat het effect op die receptor is en welk 
orgaan beïnvloed wordt (5 x 2 punten). 
 

bijwerking farmacologisch mechanisme plaats van aangrijpen 

droge mond blokkade M-receptoren  speekselklieren 

orthostatische hypotensie blokkade α1-receptoren bloedvaten (arteriolen) 

tachycardie blokkade M-receptoren hart 

sedatie blokkade H1-receptoren CZS 

gewichtstoename blokkade H1- en 5HT2C-receptoren hypothalamus 
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Figure 2. First Recurrence of Symptomatic Atrial Fibrillation for the Paroxysmal Stratum

Kowey, P. R. et al. JAMA 2010;304:2363-2372

Copyright restrictions may apply.

 
 
10a. In bovenstaande figuur ziet u een zogenaamde Kaplan Meier curve. Welke frequentiemaat is in 
de figuur zichtbaar?   (3 punten) 
 
Frequentiemaat is de cumulatieve incidentie 
 

b. Tijdens welke behandeling is er op basis van de curves de meeste kans op het ontstaan van 
atrium fibrilleren (negeer hierbij dat het verschil in kans niet statistisch significant is)?  
 
In de omega-3 groep is de kans het grootst 
 

c. Onder de figuur staat hoeveel mensen in beide behandelgroepen “at risk” zijn. Wat zijn de 3 
hoofdredenen waarvoor de follow up bij patiënten stopt? (bijvoorbeeld in de placebogroep starten 269 
patiënten met placebo en op het einde van de follow up zijn er nog 97 over. De 3 hoofdredenen zijn 
dekkend voor alle te verzinnen redenen waarom de follow up van een patiënt kan stoppen.) 
 
Drie hoofdredenen: loss to follow up, optreden van atriumfibrilleren, withdrawn alive. 
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11. In Apotheek Molensloot krijgt men regelmatig recepten van een kinderarts voor triamcinolon 
0,1% + miconazol 5% in een vette basis voor jonge kinderen met een bepaalde huidaandoening. De 
apotheker bereidt deze zalf in de apotheek. Hij noemt de zalf: “Exit Tinea Apotheek Molensloot”. Het 
betreft hier een geneesmiddel. In de beschreven situatie heeft de apotheker hier geen 
handelsvergunning voor nodig.  
  
Tijdens een FTO waaraan vier andere apothekers deelnemen, blijkt dat er ook bij die apotheken 
behoefte aan deze zalf is. De apotheker besluit om dit product op voorraad te gaan bereiden, af te vullen 
en te verkopen aan andere apotheken. Besloten wordt dat zij via een website bestellingen kunnen 
plaatsen; zij krijgen korting bij bestellingen van 50 tubes of meer. De geneesmiddelen worden door 
Apotheek Molensloot bij de bestellende apotheken afgeleverd  
(3 x 4 punten).   
 
11a.  Kan de apotheker van apotheek Molensloot dit zo maar doen? Licht je antwoord toe. 
 
Er is hier geen sprake meer van bereiding op kleine schaal t.b.v. eigen patiënten, maar van bereiding op grotere schaal 
en doorlevering. Dan is de uitzondering dus niet van toepassing en moet hij beschikken over zowel een 
handelsvergunning als een fabrikantenvergunning.  
 

11b.  Stel dat het hier zou gaan om een homeopathisch preparaat, bijvoorbeeld Selenium D6, zou dat 
de situatie (zie boven) anders maken? (met toelichting).  
 
Nee: ook een homeopathisch geneesmiddel is een geneesmiddel en ook voor deze geneesmiddelen geldt dat er een 
handelsvergunning en een fabrikantenvergunning moeten zijn. Wel zullen de eisen voor de verkrijging van die 
vergunning i.h.a. soepeler zijn; zo worden aan het bewijs van werkzaamheid lagere eisen gesteld. 
 

11c.  Mag de apotheek artsen een brief schrijven om hen te attenderen op de unieke eigenschappen, 
de gunstige prijs en de beschikbaarheid van “Exit Tinea Apotheek Molensloot”? Motiveer je antwoord. 
 
Het attenderen op de unieke eigenschappen, de gunstige prijs en de beschikbaarheid van het geneesmiddel is te zien 
als het maken van reclame voor het geneesmiddel. Het geneesmiddel is niet geregistreerd (heeft geen 
handelsvergunning). Reclame is verboden voor niet geregistreerde geneesmiddelen. Dit mag dus niet.  
 


