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`FA-401 Toets 8 oktober 2010   UITWERKING 
(13.30 – 15.30 uur) 
 
Voor elke deelvraag kan maximaal 5 punten worden behaald, tenzij anders vermeld.  
 
MR 
 
1a. Waarom zou een reumapatiënt zonder klachten maar met een positieve ACPA (anti-citrullinated protein 
antibodies), met methotrexaat behandeld dienen te worden? Ga bij je antwoord kort in op het werkingsmechanisme 
van methotrexaat, de pathofysiologie van reuma en de rol die ACPA speelt in de pathofysiologie. 
 
De ACPA titer loopt 8-10 jaar voor de eerste klachten op. Dus: zo spoedig mogelijk beginnen met MTX. "Hit 
hard, hit early", dat voorkomt gewrichtsschade. MTX is foliumzuurantagonist, vermindert celdeling, minder 
ontstekingscellen waaronder IL1, Il 6, TNF-alpha, vermindert gewrichtsschade door fibroblasten, MMP en 
osteoclasten.  
Positieve ACPA: patient ontwikkelt zeker reuma. Sommige individuen hebben HLAgen die gecitrullineerde 
eiwitfragmenten aan T-cellen kunnen presenteren. Zij lopen kans dat er een immuunrespons wordt opgewekt. 
Immuuncomplexvorming stimuleert ontstekingsproces, gevolg: artritis. 
 
 
1b. Indien therapie met methotrexaat onvoldoende effectief is bij reuma, kan worden overgeschakeld op 
biologicals. Toch worden de biologicals nog regelmatig gecombineerd met MTX.  
Om welke reden(en) worden een biological en MTX vaak gecombineerd?  
 
Redenen cominatietherapie: Minder antilichaamvorming op biologicals en mede daardoor is de therapie 
effectiever. 
 
2. Wat is het werkingsmechanisme van de thiazolidinedionen en welke effecten hebben ze in het menselijk 
lichaam? 
 
PPARgamma agonisten, verhogen insulinegevoeligheid in vet-, spier- en levercellen. De glucosespiegel wordt 
verlaagd.  
Tevens noemen van 1 van onderstaande effecten: 
- anti-inflammatoir 
- veranderen van vetweefsel: minder visceraal vet, minder vrije vetzuren 
- vermindert HVZ  
- verhoogde kans op hartfalen door vasthouden van vocht 
 
 
IG 
 
3. Mevrouw de Groot , 54 jaar, BMI = 28,gebruikt ter behandeling van haar hypertensie 1 dd enalapril 10 mg.  

a. Geef in detail aan via welk werkingsmechanisme het effect van de ACE-remmer enalapril op de bloeddruk 

bereikt wordt. 

remming van ACE, hierdoor wordt (deels) vorming van angiotensine II geremd. Hierdoor wordt het RAAS-
systeem geremd, oa in vaatwand, hart en nieren.  
Angiotensine II heeft een aantal effecten, die de bloeddruk direct of indirect kunnen verhogen:  

- directe vasoconstrictie  
- verhoogde afgifte aldosteron en afgifte ADH (stimulering van de adrenale cortex tot afgifte van 

aldosteron, hierdoor wordt Na+ reabsorptie en daarmee water, en afgifte ADH uit hypofyse, hierdoor 
waterretentie) 

-  een versterking van het sympathische gedeelte van het onwillekeurige zenuwstelsel  
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-  een groeibevorderende werking op bloedvaten en hartspier. 
Verder leidt ACE-remming tot toename van bradykinine, dat een vaatverwijdend effect heeft. Mogelijk heeft 
dit ook bijdrage aan verlaging van de bloeddruk. 
 
Enalapril heeft een gunstige werking bij patiënten met nieraandoeningen. In het Farmacotherapeutisch Kompas wordt 
echter een speciale waarschuwing gegeven voor toediening van enalapril bij patiënten met een bilaterale nierarterie-
stenose.(vernauwing van de nierarteriën van beide nieren).  
  

b. Leg uit waarom deze waarschuwing gegeven wordt. Verklaar je antwoord. 
 

Door de vernauwing in de nierarterie wordt de bloedflow naar de 
glomerulus lager. De glomerulaire filtratiedruk(GFR) wordt dan 
gehandhaafd door een angiotensine II-gemedieerde 
vasoconstrictie van de efferente arteriole. Door toedienen van een 
ace-remmer wordt angiotensie II aanmaak geremd, waardoor 
treedt vaatverwijding op in de efferente arteriolen. Hierdoor kan 
de GFR (acuut) wegvallen, zeker indien de stenose aan beide 
nieren aanwezig is. Het klinische gevolg hiervan kan zijn een 
verdere achteruitgang van de nierfunctie en nierfalen. 
 
4. Aan welke specifieke eisen moet een antibioticum voldoen om 
werkzaam te zijn bij urineweginfecties? 

 

- breed spectrum, vooral bij blinde toepassing. 
- weinig of geen resistentievorming 
- voldoende hoge werkzame concentratie in blaas en/of nieren (bij weefselinvasie), tgv renale klaring  
- en een korte halfwaarde tijd 

 
JvP 
 
5. Bij een atherosclerotische plaque kan onderscheid gemaakt worden tussen een stabiele en een instabiele 
plaque. Een instabiele plaque geeft een grotere kans op het ontstaan van een acuut coronair syndroom. Bij het ontstaan 
van een instabiele plaque spelen verschillende ontstekingscellen (o.a. macrofagen, T-cellen en mestcellen) een 
belangrijke rol.   
 

a) Geef 2 belangrijke effecten van die ontstekingscellen die ervoor zorgen dat er een instabiele plaque ontstaat. 

Licht deze effecten kort toe (in maximaal 3 zinnen)  

 Deze cellen geven secretie van inflammatoire cytokinen (o.a. interferon-gamma, TNF-alfa, IL-6 

en IL-1beta), die zorgen voor vermindering van de stabiliteit van de plaque (verhinderde 

vorming stabiele plaque) 

 De activatie van mestcellen en macrofagen zorgen ook voor afgifte van metalloproteinases (en 

cysteine proteases) die direct het collageen in de fibrineuze kap van de plaque afbreken. 

 Deze cellen produceren ook protrombotische en proagulente factoren die kunnen zorgen voor 

trombusactivatie op de plek van de plaque.  

(Bronnen vraag 1: Hansson. Inflammation, Atherosclerosis and Coronary Artery Disease. NEJM 
2005;352(16):1685-1695 en Ablij en Meinders. Atherosclerose en ontsteking: de betekenis van C-reactieve 
proteine. NTvG 2003;147(1):15-20) 
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6. Dhr. Boersma (59 jaar) was 5 dagen geleden met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege een acuut 

coronair syndroom. Voor opname in het ziekenhuis gebruikte hij helemaal geen medicatie. In het ziekenhuis wordt een 

aantal testen gedaan. De artsen zeiden dat zijn totaal cholesterol in orde was (6,1 mmol/l), alsmede zijn “goede” 

cholesterol. Zijn “slechte” cholesterol was 2,8 mmol/l.Nu wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis en moet bij de apotheek 

een flinke lijst met geneesmiddelen op gaan halen. Aan de balie legt de apotheker-stagiair Albert kort de werking van de 

geneesmiddelen uit. Onder deze geneesmiddelen zit ook simvastatine dat voor zijn cholesterol is. Dhr. Boersma begrijpt 

het niet. Zijn totaal cholesterol was toch in orde? 

Leg kort aan Albert de belangrijkste reden uit waarom het gebruik van simvastatine bij Dhr. Boersma toch wel van 

belang is. 

 

In onderzoeken is onomstotelijk aangetoond dat het gebruik van simvastatine het risico van (nieuwe) 

manifestaties van hart- en vaatziekten verminderd zowel bij patiënten met HVZ als bij personen zonder HVZ, 

maar met een verhoogd risico van HVZ. Op harde eindpunten blijkt simvastatine dus nuttig te zijn. 

 

FE 
 
7. In de figuur worden de resultaten weergegeven van bronchiale 
provocatietesten, uitgevoerd met astmapatiënten en controlepersonen. 
De PC20 is de concentratie waarbij de FEV-waarde met 20 % is gedaald.  
 

a) Geef aan welke groep (A of B) de astmapatiënten 
vertegenwoordigt. Verklaar kort.  (2 punten) 

 

Groep A vertegenwoordigt de astmapatiënten. Hier blijkt de 
PC20 het laagst te zijn, hetgeen betekent dat deze groep bij 
een lagere concentratie van de stimulus al een 20% daling van 
de longfunctie (bijv. FEV1-waarde) vertoont. 

 
 

b) Geef aan welke stimulus gebruikt zou kunnen zijn om de bronchiale provocatietest uit te voeren. Verklaar. (3 
punten) 

Astmapatiënten reageren gevoeliger dan controlepersonen op een aantal stimuli die bronchusvernauwing 
veroorzaken. Te onderscheiden zijn directe farmacologisch stimuli die spiercontractie veroorzaken (bijv. 
cholinerge stimuli, histamine, prostaglandines, leukotriënen), indirecte farmacologische stimuli die 
bronchusvernauwing veroorzaken via beïnvloeding van ontstekingscellen (bijv. adenosine, tachykinine, 
bradykinine, metabisulfiet/SO2, propranolol) en fysische stimuli (bijv. lichamelijke inspanning, osmotische 
stimuli). 
N.B. Het is voldoende om één stimulus te noemen, met bijbehorende verklaring. 
(Lit.: Nederlands Tijdschrift voor Allergie, 8(3): 76-81, 2008) 

 
 

8. Sinds studies aantoonden dat het gebruik van clopidogrel de incidentie van vasculaire events vermindert, is de 
aandacht voor optimale antiplaatjes therapie en monitoring van deze behandeling enorm toegenomen. Zo lieten Lau et 
al. (Circulation 109: 166-171, 2004) zien dat er een grote variabiliteit bestaat met betrekking tot het effect van 
clopidogrel (zie onderstaande figuur). Bij gezonde vrijwilligers reageerde 16% niet op clopidogrel. Lau et al. toonden ook 
aan dat gelijktijdige toediening van rifampicine (een antimicrobieel middel dat gebruikt wordt tegen tuberculose) de 
effectiviteit van clopidogrel deed toenemen. 
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a) Geef een plausibele verklaring voor de waargenomen variabiliteit in de effectiviteit van clopidogrel. (zie zo 

nodig de bijlage op de laatste bladzijde van dit tentamen) 
 

Clopidogrel is een prodrug welke door het CYP3A4 
enzymsysteem omgezet dient te worden naar de actieve 
vorm. De expressie van CYP enzymen is erg variabel 
binnen een populatie (genetisch bepaald + effect van 
comedicatie). Rifampicine induceert CYP3A4 en heeft 
daardoor een positieve werking op de vorming van de 
actieve vorm van clopidogrel. 
N.B. Andere verklaringen die niet uit te sluiten zijn: P2Y12 
receptor polymorfismen, verschillen in intracellulaire 
signaal-transductie routes. Het gaat bij de beoordeling 
van het antwoord om een logische redenering. 
 
b) Beschrijf het werkingsmechanisme van clopidogrel. 

 

Clopidogrel is een irreversibele antagonist van de P2Y12 receptor, het aangrijpingspunt van ADP. Het remt 
aldus de ADP-afhankelijke activatie van het IIb/IIIa glycoproteine. 

 
AH  
 
9. Mirtazapine is een antidepressivum en behoort tot de SNDI’s (serotonine norepinefrine disinhibitors). 
Beschrijf wat het aangrijpingspunt van mirtazapine is en hoe dit er toe leidt dat de hoeveelheid serotonine en 
norepinefrine toeneemt. 
 

Mirtazapine is een 2-antagonist. Blokkade van 2-autoreceptoren op adrenerge neuronen leidt tot 

een verhoogde afgifte van norepinefrine. Blokkade van presynaptische 2-receptoren op serotonerge 

neuronen leidt tot een verhoogde afgifte van serotonine. Stimulatie van somatodendritische 1-

receptoren op serotonerge neuronen door norepinefrine leidt tot een verdere toename van de 

serotonineafgifte.  
 
10. Voor de behandeling van depressie is onderzoek gedaan naar een nieuwe klasse geneesmiddelen: de CRF1-
antagonisten. De verwachtingen waren hooggespannen; de effectiviteit bleek in klinische studies echter tegen te vallen. 
 
Leg uit hoe CRF1-antagonisten bij depressie kunnen werken. 
 

Stress leidt ertoe dat de hypothalamus CRF (corticotrofin releasing factor) afgeeft. Dit zet de 

hypofyse aan tot afgifte van ACTH en hierdoor wordt de afgifte van cortisol gestimuleerd. Een 

hypothese bij depressie is dat overstimulatie van de HPA-as door hevige stress leidt tot een chronisch 

verhoogde spiegel cortisol, hetgeen een toxisch effect heeft op de hippocampus. CRF1-antagonisten 

grijpen in op de HPA-as en blokkeren de CRF1-receptor op de hypofyse. Hierdoor wordt de vorming 

van ACTH door de hypofyse tegengegaan en normaliseren de cortisolspiegels. 
 
11. Dhr. Groovers wordt per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd met hevige pijn op de borst. Hij is benauwd 
en zweterig. Welke onderzoeken zal men in het ziekenhuis uitvoeren om na te gaan of er bij dhr. Groovers sprake is van 
een myocardinfarct of een instabiele angina pectoris? Licht kort toe.  
 

In het ziekenhuis zal men een ECG maken en kijken of er sprake is van ST-elevatie. Bij instabiele 

angina pectoris zal er geen ST-elevatie zijn; een myocardinfarct kan zowel met als zonder ST-elevatie 
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gepaard gaan. Daarom zal men daarnaast de concentraties creatininekinase MB en/of troponine 

bepalen. Creatininekinase MB en troponine zijn markers van hartspiernecrose en alleen verhoogd bij 

een myocardinfarct.  
 
AB 
 
12. De effectmaat “number needed to treat” wordt vaak gebruikt om het effect van een geneesmiddel 
(bijvoorbeeld t.o.v. een placebo) indien een dichotome uitkomst wordt bestudeerd weer te geven. Geef in eigen 
woorden weer wat deze effectmaat betekent en wat eventuele beperkingen zijn van deze effectmaat. 
 

NNT geeft het aantal mensen weer dat je moet behandelen om 1 ziektegeval te voorkomen binnen een 

zekere tijdsduur 
 
 
13. Stel dat van twee verschillende statines de “number needed to treat” op de uitkomst hartinfarct is vastgesteld 
in twee perfect uitgevoerde gerandomiseerde dubbelblinde placebo gecontroleerde studies met voldoende statistische 
power. Onder welke voorwaarden (tenminste twee noemen)  kunnen deze twee NNT’s, ter vaststelling van welke 
statine het grootste effect heeft, met elkaar worden vergeleken. 
 

Uitgangsrisico van de populaties v.w.b. het hartinfarct en de follow up duur dient in beide RCT’s 

hetzelfde te zijn. 
 
MHS 
 
14. 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”.  
  
a. Is  “Exit Tinea Apotheek Molensloot” een geneesmiddel? Motiveer je antwoord?  
 

Ja, zowel op basis van het toedieningscriterium (het middel bevat werkzame stoffen die een farmacologische 
werking hebben) als het aandieningscriterium (het middel wordt aangeprezen om Tinea te behandelen (en 
zelfs te laten verdwijnen, zie “exit”)).  
 
 
b. Heeft de apotheker een handelsvergunning nodig om de zalf te maken? Motiveer je antwoord.  
 

Het is verboden om een geneesmiddel te bereiden en in de handel te brengen en ter hand te stellen dat geen 
handelsvergunning heeft. Er is een beperkt aantal uitzonderingen. Eén ervan is voor de apotheker die in een 
individueel geval in zijn apotheek op recept een geneesmiddel bereidt t.b.v. eigen patiënten. Enige 
voorraadbereiding is toegestaan. Het gaat erom dat de apotheker niet op grote schaal gaat bereiden en gaat 
doorleveren. Dan is de uitzondering niet van toepassing.  
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BIJLAGE  
 
RIFAMPICINE  (tekst uit Farmacotherapeutisch Kompas) 
 
Rifampicine wordt bij tuberculose beschouwd als middel van 
eerste keus. 
De combinatie dapson, clofazimine en rifampicine wordt 
gezien als eerste keus behandeling van multibacillaire lepra. 
Bij paucibacillaire lepra wordt de combinatie dapson en 
rifampicine aanbevolen. 
 
Eigenschappen  
Bactericide werking door blokkeren van het DNA-afhankelijke 
RNA-polymerase bij de bacterie. Het spectrum omvat de 
meeste grampositieve micro-organismen, Mycobacteriaceae 
(incl. M. tuberculosis en M. leprae) en sommige 
gramnegatieve micro-organismen (o.a. Neisseria en 
Haemophilus influenzae). Rifampicine is bij M. tuberculosis 
zowel intra- als extracellulair werkzaam. 
Kinetische gegevens 
Resorptie: oraal vrijwel volledig. Voedsel kan de biologische 
beschikbaarheid en de opnamesnelheid verminderen, de 
werkzaamheid blijft echter ruim voldoende. Tmax = 2–4 uur 
(oraal). Vd = 1,6 ± 0,2 l/kg. Plasma-eiwitbinding: 84–91%. 
Rifampicine diffundeert goed naar de meeste 
lichaamsweefsels; de concentraties in lever, longweefsel, milt 
en nieren zijn hoger dan de serumspiegel; in het pleuravocht 
is de concentratie nagenoeg gelijk aan die in het serum. In het 
cerebrospinaalvocht worden concentraties verkregen die 
hoger zijn dan de MRC's van de meest voorkomende 
pathogene kiemen, die meningitis kunnen veroorzaken. Ook 
in het beenderweefsel diffundeert rifampicine. 
Metabolisering: in de lever deels tot het actieve 
desacetylrifampicine. Eliminatie: vnl. met de gal. T1/2el = 3–5 
uur aan het begin van de behandeling; na 2–4 weken 2–3 uur. 
 
Contra-indicaties  
Geelzucht. Acute nierinsufficiëntie, trombocytopenie of 
hemolytische anemie als gevolg van rifampicinetoediening in 
de anamnese. 
 
Bijwerkingen  
Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, epigastriale pijn, 
meteorisme, braken en diarree. Huidverschijnselen als jeuk 
en 'rash' (zelden ernstiger huidreacties), verhoging 
leverenzymwaarden, geelzucht, sufheid, hoofdpijn, 
duizeligheid. Vooral bij intermitterende toedieningen kan een 
influenza-achtig syndroom optreden (veelal tijdens de derde 
tot zesde maand van de therapie), waarschijnlijk ten gevolge 
van een immuno-allergische reactie met koude rillingen, 
koorts, hoofdpijn, algemene malaise, botpijn, dyspneu. Met 
name na onderbroken therapie en het opnieuw geven van 
rifampicine of bij intermitterende therapie kunnen o.a. acute 
nierfunctiestoornissen, astma-achtige aanvallen en shock 
optreden. Na langdurige toediening zijn 
menstruatiestoornissen gemeld. Zelden: ataxie, spierzwakte, 

pseudomembraneuze enterocolitis, leukopenie, 
agranulocytose, hemolytische anemie, trombocytopenie (met 
of zonder purpura). Exacerbatie van porfyrie is gemeld. Bij i.v. 
toediening pijn op de injectieplaats en tromboflebitis. 
 
Interacties  
Antacida kunnen de biologische beschikbaarheid van 
rifampicine verminderen. Rifampicine kan door 
enzyminductie de werking verminderen van een aantal 
geneesmiddelen; m.n. bij gelijktijdig gebruik van orale 
anticoagulantia, orale antidiabetica, orale anticonceptiva, 
fenytoïne, kinidine, methadon en ciclosporine moet hiermee 
rekening worden gehouden door eventuele aanpassing van 
de dosering van deze middelen. Bij staken van 
rifampicinegebruik moet men rekening houden met hoge 
concentraties van deze middelen. Ook bij gelijktijdig gebruik 
van corticosteroïden, digoxine, diazepam, nitrazepam, β-
blokkers, calciumantagonisten, chlooramfenicol, ketoconazol, 
itraconazol, disopyramide, propafenon en zidovudine moet 
rekening worden gehouden met een verminderde werking 
van deze middelen. De combinatie van rifampicine met 
isoniazide kan, m.n. bij langzame acetyleerders, de kans op 
hepatotoxische reacties doen toenemen. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen  
Voorzichtigheid is geboden bij gestoorde leverfunctie (m.n. 
chronisch alcoholisme of levercirrose) en porfyrie. Bij 
langdurige toepassing moet regelmatig controle plaatsvinden 
van leverfunctie en bloedbeeld. Bij behandeling van infecties 
met β-hemolytische streptokokken groep A moet, na 
beëindiging van de behandeling, de uitroeiing van het micro-
organisme bacteriologisch worden bevestigd. Onder klinische 
genezing kunnen sommige streptokokken overleven door 
ontwikkeling van secundaire resistentie. Bij onderbreken van 
de therapie kunnen allergische reacties optreden. Bij 
optreden van ernstige bijwerkingen zoals nierinsufficiëntie, 
trombocytopenie of hemolytische anemie de behandeling 
staken en nooit meer hervatten. Bij optreden van influenza-
achtige symptomen (voornamelijk voorkomend bij 
intermitterende therapie), overschakelen op dagelijkse 
medicatie overwegen. Rifampicine vertoont geen 
kruisresistentie met andere antibiotica, met uitzondering van 
de rifamycinen. Bij de behandeling van niet-specifieke 
longaandoeningen, waarbij een tuberculeuze aandoening niet 
kan worden uitgesloten, moet rifampicine niet worden 
toegepast voordat de diagnose duidelijk is gesteld ter 
voorkoming van maskering van een tuberculeus proces en het 
gevaar van mycobacteriële resistentie (deze ontstaat dan als 
gevolg van monotherapie). Rifampicine niet gebruiken voor 
de behandeling van een manifeste meningokokkeninfectie. 
Urine, zweet, speeksel, traanvocht en feces kunnen 
oranje/rood verkleuren. Zachte contactlenzen kunnen 
blijvend rood kleuren. 

 
 


