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FA-401   Toets 4 oktober 2013    UITWERKING 
 

 Het tentamen duurt van 13.30 – 15.30 uur. 
 Voor elke deelvraag kunnen maximaal 5 punten worden behaald, tenzij anders vermeld. 
 In de meeste gevallen volstaat een kort en bondig antwoord op de gestelde vraag.  

Niet relevante extra informatie kan tot aftrek van punten leiden.  
 Het tentamen bestaat uit 14 kantjes, waarvan bladzijde 12  leeg is. 
 Gebruik van een rekenapparaat is niet toegestaan. 

 
 
HE 
 
1. Dhr de Jong (65) heeft het volgende medicatieoverzicht: 
 
 Maart 

‘12 
Juni ‘12 Sept. ‘12 Dec. ‘12 Maart ‘13 Juni ‘13 

Hydrochloorthiazide 
12,5mg, 1d1t 

 

Amlodipine 10mg, 1d1t 
Simvastatine 20mg 
Spiriva ® (tiotropium) 
1d1i 
Oxazepam zn 1 tablet 

 
a. Wat is de meest waarschijnlijk indicatie voor amlodipine bij dhr de Jong? En beschrijf het 

werkingsmechanisme van amlodipine bij deze aandoening. (5 punten) 

Amlodipine wordt hier gegeven voor hypertensie. Blokkade van de langzame calciuminstroom in de L-type 
calciumkanalen in de gladde spieren van de bloedvaten zorgen voor vaatverwijding en daarmee 
bloeddrukdaling. 
 
 

b. Een bekende en lastige bijwerking van amlodipine is enkeloedeem. Verklaar deze bijwerking aan 

de hand van het werkingsmechanisme deze bijwerking. (3 punten) 

 

De vaatverwijding vindt plaats in zowel de arteriën al de venen. Door de vaatverwijding in de venen wordt 
het vocht moeilijker vanuit de benen afgevoerd en ontstaat oedeem. (Voor alleen vermelding 
vaatverwijding/permeabiliteit is 2 punten gerekend) 
 
 

c. Een andere bijwerking van amlodipine is reflextachycardie. Verklaar ook deze bijwerking. (3 

punten) 

 
Baroreceptoren detecteren een daling in de bloeddruk a.g.v. vaatverwijding. Via het vasomotorisch centrum 
wordt de sympaticus geactiveerd wat leidt tot stijging van het hartritme. (Voor alleen vermelding 
compensatie en daardoor hartslagstijging is 2 punten gerekend) 
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2. Vul voor de onderstaande geneesmiddelen de invloed (afnemen/toenemen/gelijk blijven) van het 

middel op de pre- en afterload van het hart in (chronische therapie). (6 punten) 

 

Geneesmiddel Preload Afterload 

Metoprolol 50mg 
 
 

Gelijk Gelijk 

Isorbidemononitraat 60mg 
 
 

Afnemen Afnemen 

Enalapril 10mg 
 
 

Gelijk Afnemen 

Lercanidipine 10mg (= 
dihydropyridinederivaat) 
 

Gelijk Afnemen 

 
1 fout = 5 pt, 2 fout = 4 pt, 3 fout = 3 pt, 4 fout = 2 pt, meer dan 4 fout = 0 pt.  
 
 
PA 
 
3. De heer Pieterse, 65 jaar, is voor hypertensie en diabetes mellitus type II ingesteld op de volgende 
medicatie: 

 Enalapril 1 x daags 20 mg 
 Triamtereen 1 x daags 50 mg 
 Gliclazide 3 x daags 80 mg 
 Metformine 3 x daags 850 mg 
 Pravastatine 1 x daags 40 mg 

 
3a Toen bleek dat monotherapie met enalapril de bloeddruk onvoldoende verlaagde, werd 

triamtereen toegevoegd.  Geef twee redenen waarom dit hier een slecht gekozen 
antihypertensivum is. (4 punten) 

 
Triamtereen is een kaliumsparende diureticum, in combinatie met een ACE-remmer ligt hyperkaliaemie op de 
loer (1e reden) Bovendien is dit middel geen goede keus bij hypertensiebehandeling, omdat de 
bloeddrukdaling niet is aangetoond op harde eindpunten mortaliteit en morbiditeit (2 punten)(2e reden). 
Hydrochloorthiazide of Chloortalidon zijn de alternatieven, die wel op harde eindpunten mortaliteit en 
morbiditeit hebben aangetoond dat bloeddrukdaling effectief is. (2 punten) 
 
 
3b Leg uit waarom een adequate verlaging van de bloeddruk en cholesterol van belang is bij de heer 

Pieterse. Geef ook de streefwaarden weer voor de bloeddruk en het cholesterol. (3 punten)  
 
De heer Pieterse heeft diabetes type II. Zijn behandeling  moet gericht zijn op het voorkomen van late termijn 
complicaties, zoals micro- en macrovasculaire complicaties (1 punt). Verhoogde bloeddruk is een mogelijke 
oorzaak van endotheelschade in arteriolae en capillairen (-> microvasculaire complicaties). Een verhoogd 
cholesterol (LDL) is een risicofactor voor de ontwikkeling van atherosclerose, een proces dat aan de basis 
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staat van de macrovasculaire complicaties. Dus adequate bloeddruk- (< 130 mm Hg) en cholesterolverlaging 
(< 2.5 mM LDL) zijn aangewezen. 
 
3c Omdat de diabetes moeilijk onder controle te krijgen is, besluit de huisarts om sitagliptine toe te 

voegen. Leg aan de hand van een schema uit hoe dit middel werkt en welke invloed het heeft op het 
lichaamsgewicht.  

  
Sitagliptine is een DPP4-remmer (incretine “enhancers”). Deze remmen de afbraak van het endogene GLP-1, 
met als resultaat vergelijkbare klinische effecten als de incretine mimetica. (1 punt) Ze zorgen voor 
stimulering insulinesecretie (pancreas), remming glucagonsecretie (pancreas), remming maaglediging, 
onderdrukking eetlust, onderdrukking voedselinname. (1punt) Hierdoor is er geen gewichtstoename. (1 punt) 
Schema uit bijv The Lancet. 
 
 
4. De  heer Klaasse, 70 jaar heeft twee jaar geleden een TIA gehad en er is tien maanden geleden een 
stent (=buisje met de bedoeling het coronairvat open te houden) geplaatst wegens een myocardinfarct. 
 
Nu gebruikt hij de volgende geneesmiddelen: 

 Enalapril 1 x daags 5 mg 
 Atorvastatine ’s morgens 1 tablet 
 Acetylsalicylzuur 1 x daags 80 mg 
 Clopidogrel 1 x daags 75 mg 

 
4a Beschrijf de werkingsmechanismen van clopidogrel en acetylsalicylzuur.  
 
Clopidogrel: Bloedplaatjesaggregatieremmer, die werkzaam wordt na omzetting in een actieve metaboliet, 
een thiolderivaat. De thiolmetaboliet bindt zich snel en irreversibel aan de bloedplaatjesreceptoren en is niet 
in plasma aangetoond. Remt de plaatjesaggregatie die wordt geïnduceerd door adenosinedifosfaat (ADP) en 
de meeste andere plaatjesagonisten. De binding van ADP aan de bloedplaatjesreceptor wordt selectief, maar 
irreversibel geremd alsmede de daaruit voortvloeiende ADP-afhankelijke activering van het GPIIb/IIIa-
complex. De snelheid van het herstel van een normale bloedplaatjesfunctie komt overeen met de snelheid 
waarmee bloedplaatjes worden vernieuwd (ca. 7 dagen). 
Acetylsalicylzuur remt in deze lage dosering de trombocytenaggregatie, waardoor de bloedingstijd wordt 
verlengd. De antitrombotische werking berust op acetylering van het enzym cyclo-oxygenase in de trombocyt, 
waardoor de vorming van het prostaglandine tromboxaan A2 wordt geremd. Werkingsduur: tot 4 à 6 dagen 
na staken behandelin.  
 
4b Hoe verandert het lipidenprofiel (LDL, HDL, triglyceriden en apo-B) in bloedplasma o.i.v. 

atorvastatine?  Verklaar dit aan de hand van minstens twee (biochemische) 
werkingsmechanismen. 

 

Atorvastatine is een cholesterolsyntheseremmer. Het is een specifieke competitieve remmer van HMG-CoA-
reductase, een enzym dat een essentiële rol speelt bij de biosynthese van cholesterol. Remming van deze 
synthese heeft onder andere toename van het aantal LDL-receptoren in de lever tot gevolg; dit resulteert in 
verlaging van de LDL-cholesterolplasmaspiegel. Het verlaagt daarnaast apolipoproteïne B en triglyceriden en 
verhoogt in wisselende mate het HDL-cholesterol en apolipoproteïne A. Ongeveer 70% van de activiteit wordt 
toegeschreven aan actieve metabolieten. Werking: binnen 2 weken, max. binnen 4 weken.( 5 punten) 
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IG 

5a. Verklaar aan de hand van het werkingsmechanisme van etanercept (Enbrel®) het effect op de 
gewrichtsbeschadiging bij patiënten met reumatoide arthritis (RA).  
 
Etanercept is een fusie-eiwit humaan TNF-receptor (p 75 Fc fusie-eiwit): bindt TNF-α, waardoor de werking 
van TNF-α wordt geremd, hierdoor treedt remming op van de differentiatie en activatie van oa osteoclasten. 
Met als gevolg minder uitscheiding van metalloproteinases (mmp’s) en andere lysosomale enzymen. Effect is 
minder beschadiging aan bot en kraakbeen. 
 
5b. Infliximab wordt alleen in combinatie met methotrexaat toegepast. Geef aan wat hier de twee 
redenen voor zijn.  
 
uit onderzoeken blijkt dat de combinatie met methotrexaat effectiever is dan de mono-therapie. Verder kan 
methotrexaat nodig zijn om de vorming van anti-lichamen te beperken. 
 
6. Tijdens de laatste warme dagen van de zomer meldt Pieter (14 jaar) meldt zich bij de huisarts 
vanwege toenemende kortademigheid en piepen, vooral ‘ s nachts en tijdens het sporten. In het verleden is 
de diagnose astma gesteld door de longarts.  
Volgens de medicatiehistorie is hij ingesteld op fluticason (50 μg 2 dd 1 inhalatie) en salbutamol (100 μg, 
zo nodig tot 4 dd 1 inhalatie).  Tijdens het bezoek noteert de huisarts een aantal waarnemingen: 
 

1. Pieter is aan begin van de zomer gestopt is met de fluticason-inhalaties, omdat hij geen last meer 
had van zijn klachten.  

2. In plaats daarvan gebruikt hij een dubbele dosis van de salbutamol-inhalaties. Pieter merkt dat hij 
salbutamol steeds vaker en sneller nodig heeft. 

3. Pieter trilt een beetje met zijn handen, terwijl hij niet gespannen lijkt. Bij navraag blijkt dat hij hier 
vaker last van had in de afgelopen periode. 

 
6a. Verklaar deze waarnemingen aan de hand van de werking van fluticason en salbutamol. 
 
De benauwdheidsklachten zijn aan het begin van de zomer verdwenen doordat de fluticason het chronische 
ontstekingsproces in de longen onderdrukt heeft door remming van T-cel activatie en cytokine-secretie. Door 
het stoppen met fluticason wordt de ontsteking in de longen niet meer onderdrukt. Het onstekingsproces zal 
dan weer optreden en zal Pieter last krijgen van benauwdheid en piepen. 
Inhalatie van salbutamol heeft een selectieve werking op de β2receptoren in de longen; dit resulteert in 
relaxatie van de gladde spieren in de luchtwegen. Salbutamol heeft geen invloed op de chronische ontsteking. 
De patiënt gebruikt steeds vaker de salbutamol, en in hoger doseringen. Dit kan leiden tot een systemische 
effect In geval van het trillen van de handen worden de β2-receptoren op de skeletspieren (dwarsgestreepte) 
geactiveerd worden door overmaat salbutamol. 
 
 
6b. De huisarts stelt vast dat er sprake is van matig persisterende klachten en wil de medicatie 
aanpassen. Welk medicamenteus advies zou U de arts geven?  
 
Salbutamol alleen indien nodig bij aanvallen, eventueel 1 inhalatie voorafgaand aan sporten. 
Fluticason-inhalaties weer starten. Ter behandeling van de aanvallen evt tijdelijk de dosis verhogen (max 
1000 microg 2×/dag), gedurende 1 a 2 dagen. Daarna dosis instellen, op oorspronkelijke dosering of evt 
verhogen. Uitleg geven over het belang van continu gebruik van fluticason.  
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Bij onvoldoende effect: toevoegen van een langwerkend β2-agonist, zoals salmeterol, evt in 
combinatiepreparaat met fluticason adviseren. (Fluticason monotherapie dan stoppen.). 
 
 
GB  
 
7. De heer T. (28 jr.) wordt sinds zes weken behandeld met sertraline (2 dd 50 mg)  en haloperidol (2 
dd 3 mg). Hij klaagt over stijfheid en het is verder duidelijk dat de depressie onvoldoende op de SSRI 
reageert. De psychiater vervangt sertraline door amitriptyline (dosering in een week opgebouwd tot 2 dd 
75 mg). Twee weken na de start van de amitriptyline is de stemming duidelijk verbeterd. Verder is de 
stijfheid verdwenen.  
 
7a. Wat is de vermoedelijke achtergrond van de stijfheid geweest (mechanisme in detail: receptoren, 
locatie, effect etc.)  (3 punten) 
 
Blokkade van D2-receptoren in het striatum door haloperidol  parkinsonachtige verschijnselen waaronder 
stijfheid.  
 
 
7b. wat is de meest voor de hand liggende verklaring van het verdwijnen van de stijfheid na de 
overstap van de SSRI sertraline op de TCA amitriptyline? (3 punten)  
 
amitriptyline: sterke anticholinerge werking  antiparkinsoneffect (blokkade van M-receptoren in striatum 
 tegengaan effect D2-blokkade door haloperidol).  
 
 
8. Mevrouw K. (42 jaar) wordt in verband met een depressie door haar huisarts behandeld met 
sertraline. Na enkele weken zijn de klachten inderdaad sterk verminderd. Zij vraagt zich af hoe dat kan: 
hoe kan een chemische stof nu een stemming verbeteren? Van haar huisarts had ze al gehoord dat mensen 
met depressie een tekort aan serotonine hebben en dat dit middel dat aanvult, maar dat vond ze een 
onbevredigend verhaal.  
Welke verandering(en) in het brein veroorzaakt sertraline waardoor de stemming verbetert?  
 
 
Eventueel (2 punten): vermindering van de gevoeligheid van postsynaptische receptoren.  
liever: toename synthese BDNF  verbetering van de plasticiteit en de omvang van de hippocampus  
verbetering functie hippocampus in het limbische systeem en beter functioneren van de 
stemmingsregulerende loops met de frontale cortex.  
 
AM 
 
9. In de apotheek ontvangt u 2 recepten: 
 

 recept 1:  R/ Ferrofumaraat 100 mg, 45 stuks, 3 dd 1 t 
 

 recept 2 : R/ Hydroxocobalamine 1000 g, 3 injecties, d.i.m.m.1 

 

                                                 
1
 d.i.m.m. = da in manum medici, d.w.z.:  lever af aan de arts. 
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Tevens zijn er voor een drietal vrouwelijke patiënten (< 50 jr.)  de volgende laboratoriumgegevens 
bekend: 

 Hb  MCV  Serumferritine  
referentiewaarden: 7,5 – 10 mmol/l 82 – 98 fL 20 - 150 (g/L) 
Patiënt A 5,9 83 53 
Patiënt B 5,9 78 13 
Patiënt C 5,1 113 53 

 
Geef aan welk recept voor welke patiënt is (omcirkel hieronder de meest waarschijnlijke patiënt). Noem 
tevens de belangrijkste oorzaak of oorzaken voor het ontstaan van het betreffende gebrek aan ijzer of 
hydroxocobalamine (2 x 3 punten). 
 
9a. Recept 1 is voor patiënt A / B / C.  
 
Het tekort kan zijn ontstaan door: 
 
Recept 1 is voor patiënt B. Het gebrek kan zijn ontstaan door overmatig bloedverlies (bijv. vaginaal 
bloedverlies bij pre-menopauzale vrouwen of gastro-intestinaal occult bloedverleis – dit is de meest 
voorkomende reden), maligniteiten, een actieve chronische aandoening met ontstekingscomponent (bijv. 
reuma) of een genetische achtergrond (thalassemie, sikkelcelanemie).  
 
 
9b. Recept 2 is voor patiënt A / B / C.  
 
Het gebrek kan zijn ontstaan door:  
 
Recept 2 is voor patiënt C. Het gebrek kan zijn ontstaan door een auto-immuun-gemediëerde atrofische 
gastritis. Hierbij zijn er antilichamen tegen intrinsic factor en/of de eigen pariëtale cellen van de maag. 
Hierdoor is absorptie van vitamine B12 (extrinsic factor) verminderd. Andere minder vaak voorkomende 
oorzaken zijn malabsorptie door de ziekte van Crohn, coeliakie of deficiënte voeding (veganisme; 
alcoholisten). 
 
10. Mevrouw Spiegel (47 jaar) gebruikt sinds kort ferrofumaraat  3 dd 100 mg i.v.m. anemie. Tijdens 
het tweede uitgiftegesprek blijkt dat mevrouw Spiegel last heeft van haar maag na inname van de 
tabletten. Wat is de oorzaak van deze klachten en wat kunt u haar adviseren om deze klachten te 
voorkomen?  
 
De gastro-intestinale bijwerkingen worden waarschijnlijk verklaard door niet geabsorbeerd ijzer in de maag 
(normaal wordt slechts 5-10% geabsorbeerd). De klachten kunnen verminderen als de patiënt de tabletten 
niet op nuchtere maag inneemt – zoals in eerste instantie meestal wordt geadviseerd -, maar bij de maaltijd. 
Omdat de absorptie dan verder verslechtert is ophogen van de dosering naar 3 dd 200 mg aan te raden; 3 dd 
100 mg zit namelijk al aan de ondergrens van de normdosering. 
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MHS 
 
11. De ‘Natura-drogist’ is een keten van drogisten die met name in Duitsland actief is. De Natura-
drogist in Utrecht verkoopt een aantal preparaten die zij inkoopt bij Herbal Pharma GmbH in Frankfurt via 
groothandel APG B.V. in Woerden. Een van de nieuwste producten van Herbal Pharma is ‘Comilex’, 
capsules met extracten van weegbree en knoflook.  
De verpakking en de bijsluiter vermelden onder meer dat Comilex werkzaam is bij verstoppingsklachten, 
darmontstekingen, prikkelbare darm en brandend maagzuur. Er wordt in folders van het Kruidvat en Etos 
reclame voor gemaakt, waarbij de genoemde indicaties en termen worden gebruikt.  
 
11a. Is Comilex een geneesmiddel en waarom wel/niet? Wat betekent het antwoord op die vraag voor 
Herbal Pharma GmbH? Maakt het nog verschil als Herbal Pharma een Nederlandse B.V. was geweest? (6 
punten) 
 
Comilex zal zeer waarschijnlijk als een geneesmiddel moeten gekwalificeerd omdat het als geneesmiddel 
wordt gepresenteerd (de met een gemiddeld onderscheidingsvermogen begiftigde consument zal denken dat 
het een geneesmiddel is). De werking doet er dan niet toe. Dit geval is vergelijkbaar met de Zinax-casus 
(uitspraak van de Arnhemse rechter in 1992).  
Nu Comilex een geneesmiddel is, mag het niet in de handel worden gebracht zonder handelsvergunning en 
Herbal Pharma zal ook een fabrikantenvergunning moeten hebben.   
Dit geldt ook in Duitsland (lid van de EU) omdat overal in de EU Richtlijn 2001/83 geldt (die in ingebed in 
nationale wetgeving in de lidstaten).   
 
 
11b. Mag APG B.V. Comilex inkopen en in voorraad hebben en maakt het daarbij verschil of Comilex al 
dan niet een geneesmiddel is? (4 punten) 
 
Als Comilex een geneesmiddel is, vallen de handelingen van APG onder het drijven van een groothandel in de 
zin van de Geneesmiddelenwet. Een groothandelaar in geneesmiddelen moet beschikken over een 
groothandelsvergunning in de zin van de Geneesmiddelenwet. Dat is niet zo als Comilex geen geneesmiddel 
zou zijn (en hij verder ook niet in geneesmiddelen handelt).  
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AB 
 
12.  In de onderstaande figuur zijn “incidence rates” weergegeven. Leg uit wat de interpretatie is van 
deze frequentiemaat en hoe deze worden berekend. 
 

 … 
 
 
Het betreft hier het incidentie cijfer. Deze frequentiemaat wordt berekend door het aantal incidente patienten 
(bij wie dus een bepaalde uitkomst tijdens de follow up nieuw optreedt) te delen door de persoonsjaren 
observatietijd. Vanzelfsprekend zullen er in werkelijkheid niet 100,000 persoonjaren per jaar zijn bestudeerd 
maar heeft een omrekening naar dezelfde noemer plaatsgevonden.  
 
13.  Honderd patiënten worden voor een bepaalde behandelarm X geloot. Gedurende een 1-jarige 
follow up worden bij deze patiënten 8 uitkomsten waargenomen. Verder is bij 20 patiënten, bij wie bij 2 
patiënten de uitkomst is opgetreden, loss to follow-up opgetreden. Voor de controle-arm zijn de aantallen 
respectievelijk 100, 18, 30 en 4. Bereken de twee cumulatieve incidenties en de number-needed-to-treat. 
Geef de getalsmatige interpretatie van de NNT. 
 
Antwoord: Voor de berekening van de CI wordt de startpopulatie in de noemer gekozen, dus de CI is 8/100 = 
8% en 18/100 = 18%. De NNT is 1/(0,18-0,08)= 1/0.10 = 100/10 = 10.  Dus 10 patienten moeten gedurende 1 
jaar worden behandeld om 1 uitkomst te voorkomen. 


