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FA-MA101  OEFENTOETS UITWERKING 
 

Vraag 1             10 pt 

Mevrouw C. (23 jaar) heeft afgelopen jaar 9 keer last gehad van ‘bonkende hoofdpijn’. Meestal voelt 

ze na het ontbijt dat de hoofdpijn opkomt. Na een uur of drie wordt de pijn zo hevig dat ze in het 

donker in bed gaat liggen. Ze wordt niet misselijk.  

Ze heeft hiervoor paracetamol  en ibuprofen (NSAID) geprobeerd. De hoogste dosering paracetamol 

werkte niet. De ibuprofen werkt goed de eerste 2 uur, maar daarna komt de bonkende hoofdpijn 

terug.  

De huisarts stelt vast dat mevrouw C. last heeft van migraine en besluit om naproxen (NSAID) voor 

te schrijven.  

 

a. Beredeneer of naproxen mogelijk beter werkt bij migraine dan ibuprofen bij mevrouw C. (2 pt) 

Mevrouw C geeft aan dat de werkingsduur van de ibuprofen te kort is. Een NSAID met langere 

werkingsduur kan uitkomst bieden. De werkingsduur van naproxen is langer dan die van ibuprofen.  

 

Na twee maanden schrijft de huisarts een ander middel voor aan mevrouw C. 

- Sumatriptan neuspray 10mg/dosis  zo nodig 1 dd 1 neuspray, zo nodig na 2 uur herhalen 

 

b. Wat is het farmacologische werkingsmechanisme van sumatriptan bij migraine? Betrek hierbij 

ook de receptoren. (4 pt) 

Sumatriptan is een 5HT-receptoragonist. 

5HT1b  op capillairen van dura mater -> activatie vaatvernauwing 

5HT1d  op presynaptisch op zenuwuiteinde van nervus vagus -> CGRP afgifte verlaagd -> remt  

ontsteking. 

(Sumatriptan is geen 5HT1f-agonist. Andere triptanen wel.) 

 

De neusspray werkt te kort volgens mevrouw C. Ze neemt altijd nog een spray na 2,5 uur. Ze heeft 

op internet gelezen dat er mensen zijn die sumatriptan 50 mg tabletten gebruiken. Dat is 5x zoveel 

milligram. Mevrouw C. denkt dat die tabletten daarom langer zullen werken. Ze vraagt het aan de 

apotheker. 

c. Beredeneer of één sumatriptantablet van 50 mg langer werkt dan één sumatriptanspray van 10 

mg. Geef zo nodig een alternatief. (4 pt) 

- Biologische beschikbaarheid is nagenoeg gelijk (sumatriptan wordt slecht oraal geabsorbeerd bij 

migraineaanval) 

- werkingsduur is nagenoeg gelijk, tablet werkt niet langer dan spray.  

Alternatief : langer werkend triptaan, bv. eletriptan. 
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Vraag 2             11 pt 

Bij Jan Groenhart (57 jaar) is een jaar geleden de ziekte van Parkinson gediagnosticeerd. De 

neuroloog schrijft pramipexol voor. Meneer Groenhart vindt dit vreemd, want zijn vader krijgt altijd 

levodopa/carbidopa. 

 

a. Wat zijn de voordelen en nadelen van pramipexol ten opzichte van levodopa bij de ziekte van 

Parkinson? Betrek in je antwoord de effectiviteit en bijwerkingen van beide geneesmiddelen. (5 

pt) 

Voordeel levodopa 

- het grootste effect op symptomen van de ziekte van Parkinson; 

- geassocieerd met minder freezing, slaperigheid, hallucinaties en risico op 

impulscontrolestoornissen in vergelijking met dopamine-agonisten (pramipexol) 

Nadeel levodopa 

- meer kans op de bewegingsstoornissen dan dopamine-agonisten. 

 

Voordeel dopamine-agonist 

- ook effectief bij vroeg stadium van de ziekte van Parkinson (meneer Groenhart is 57 jaar).  

- geven minder kans op bewegingsstoornissen, met name dyskinesieën. 

Nadeel 

- Ouderen (>60 jaar) (met cognitieve problemen) hebben bij pramipexol een groter risico op het 

ontwikkelen van psychiatrische bijwerkingen (hallucinaties, impulscontrolestoornissen etc.). 

 

b. Geef met een kruisje (X) op de onderstaande afbeelding aan op welke plek/plekken carbidopa 

farmacologisch aangrijpt.  Bespreek aan de hand van de fysiologie het werkingsmechanisme van 

carbidopa. (3 pt) 

 

 
 

 

Alleen bij bij peripheral tissues kruisje bij nummer 2  

Carbidopa remt de omzetting van levodopa naar dopamine. Er komt dan meer levodopa beschikbaar 

voor transport naar de hersenen via een transportcarrier. 
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De vader van meneer Groenhart zit in een vergevorderd stadium van de ziekte van Parkinson. Hij 

gebruikt de volgende medicatie: 

Levodopa/carbidopa 100/25 MGA 1 dd 2 tabletten 

Levodopa/carbidopa 100/25  4 dd 2 tabletten 

 

Ondanks hoge dosering levodopa/carbidopa ervaart meneer wearing-off symptomen ongeveer 1,5 

uur voordat de nieuwe gift mag worden toegediend.  

 

c. Welk geneesmiddel kan er toegevoegd worden bij patiënten in een vergevorderd stadium tegen 

wearing-off symtomen. Bespreek het werkingsmechanisme. (3 pt) 

 

(Wearing-off: Einde werkingsduur levodopa en daarmee treden symptomen van ziekte van 

Parkinson weer op.)  

COMT-remmers remmen de afbraak van levodopa. Daarmee wordt perifeer de beschikbaarheid van 

levodopa verhoogd. (Let op: tolcapon remt ook COMT in centrale zenuwstelsel.) COMT-remmers 

worden in een later gecompliceerd stadium van de ziekte voorgeschreven als sprake is van 

voorspelbare responsfluctuaties (wearing off). 

 

Ook 3 punten voor toevoegen pramipexol (dopamine-agonist) of MAO-remmer (verhogen dopamine 

door afbraak van dopamine te verlagen). Amantadine is niet juist, omdat het risico op dyskinessien 

verhoogd én er geen onderbouwende onderzoeken zijn uitgevoerd voor de combinatie amantadine 

bij levodopa bij een vergevorderd stadium van ZvP. 

 

Vraag 3            14 pt 

Mevrouw Yilmaz (72 jaar) heeft een aantal jaren last van paroxismaal atriumfibrilleren en gebruikt 

de volgende medicatie: 

- Metoprololsuccinaat 100 mg MGA 1 dd 1 tablet 

- Dabigatran 150 mg 2 dd 1 tablet 

  

a. Wat zijn de behandeldoelen van dabigatran? (3 pt) 

- Verlagen kans op herseninfarct en systemische embolie 

- Verlagen kans op ‘all-cause’ mortaliteit 

 

Mevrouw Yilmaz ligt soms wakker van de hartkloppingen die zij voelt en wordt daarom door haar 

huisarts doorverwezen naar de cardioloog. De cardioloog geeft het volgende recept aan haar mee: 

- Flecaïnide 50 mg  2 dd 1 tablet 

 

b. Flecaïnide wordt gebruikt voor ritmecontrole. Leg uit hoe flecaïnide aangrijpt op het verstoorde 

ritme, de ectopische prikkels, de absolute refractaire periode en het sinusritme. (5 pt) 

Flecainide verlaagt prikkelbaarheid van pacemakercellen (of cellen die zich zo gedragen) door 

natriumkanalen te blokkeren (verlenging fase 0). Hierdoor wordt de snelle instroom van NA verlaagd 

en daarmee de spontane depolarisatie vertraagd en daarmee wordt de ectopische prikkel geremd. 

(drempelwaarde gaat omhoog) Het bereiken van de  treshold voor depolarisatie duurt langer. Zolang 

de natriumkanalen van de non-pacemakercellen zijn geblokkeerd, kan het sinusritme 
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(pacemakercellen) weer worden opgepakt. (Klasse IC-antiaritmica verlengen het PQ-interval, het 

QRS-complex en het QTc-interval op het ECG. Hierdoor hebben ze een proaritmisch effect.) 

Flecaïnide heeft geen effect op de absolute refractaire periode. 

 

Mevrouw Yilmaz komt na zes weken terug op controle bij de cardioloog. Zij vertelt dat ze goed slaapt 

en niet meer ’s nachts wakker ligt. Toch is ze sneller vermoeidheid bij inspanning dan voor het 

gebruik van flecaïnide.  

c. Bespreek aan de hand van het werkingsmechanisme waarom flecaïnide bij inspanning 

vermoeidheid kan veroorzaken. (3 pt) 

Flecaïnide is negatief inotroop (Door de duur van het herstel van de natriumkanalen verlengen))= 

verlaagde contractiekracht door langer aanhouden van Ca-efflux door NCX (natrium-calcium 

exchanger) -> verlaagd hartminuutvolume -> vermoeidheid.  

 

d. Leg uit waarom amiodaron een goed alternatief is. (3 pt) 

Amiodaron is een klasse III anti-aritmicum.  

Door kaliumkanalen te blokkeren remt dit fase 3 van voornamelijk de nonpacemaker cellen. Het 

verlengt hiermee het actiepotentiaal zonder de geleidingssnelheid te beïnvloeden.  

De natriumkanalen kunnen herstellen na fase 1 en worden niet geblokkeerd zoals bij klasse Ic anti-

aritmica. Drempel waarde voor spanningsafhankelijke natrium kanalen blijft onveranderd en er is 

dus geen sprake van negatief-inotroop effect.  
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Vraag 4               6 pt 

 
a. In de bovenstaande RE-LY trial is de vergelijking tussen warfarine en dabigatran op een ‘open-

label’ manier onderzocht. Wat betekent dit, welke vorm van bias kan dit introduceren en op 

welke manier kan deze bias ontstaan? (4 pt) 

Open-label betekent ongeblindeerd, de patiënten en onderzoekers weten wie welk geneesmiddel 

krijgt. Blinderen wordt gedaan om informatiebias te voorkomen. Informatiebias kan ontstaan 

doordat patiënten en/of artsen zich anders gedragen wanneer een patiënt het ene of het andere 

middel voorgeschreven krijgt. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan gezonder leven bij het 

nieuwe middel of het placebo-effect waarbij patiënten beter reageren op een nieuw middel. Tevens 

kan het vaststellen van de uitkomsten van de studie worden beïnvloed door kennis wie wat gebruikt. 

 

b. Verwacht je dat deze vorm van bias een belangrijke rol heeft gespeeld in de RE-LY trial? Licht je 

antwoord toe. (2 pt) 

In de RE-LY trial was de primaire uitkomst een beroerte of systemisch embolie. Dit zijn harde 

uitkomsten waarbij subjectiviteit in het vaststellen van de uitkomsten een kleine rol zal spelen. 

Daarnaast worden twee actieve behandelingen met elkaar vergeleken, waardoor ook het placebo 

effect nauwelijks een rol zal spelen.  
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Vraag 5             13 pt 

De heer A. is een 55-jarige man die sinds enige tijd behandeld wordt voor hypertensie en 

hypercholesterolemie. Onlangs is bij hem tijdens een routinecontrole op twee verschillende dagen 

een nuchtere plasmaglucosewaarde gemeten van ≥ 7 mmol/l. Hierop heeft de huisarts de diagnose 

‘diabetes mellitus type 2’ (DM type 2) vastgesteld. De heer A. is begonnen met het geneesmiddel 

metformine. Zijn huidige medicatie is als volgt: 

Telmisartan (= ARB)/hydrochloorthiazide 40 mg/12,5 mg 1 dd 1 t 

Simvastatine 40 mg      1 dd 1 t ‘s avonds 

Metformine 500 mg      2 dd 1 t (’s ochtend en ‘s avonds) 

 

Enkele (lab)waarden: 

Lichaamsgewicht 87 kg 

BMI   32 kg/m2 

RR   130/85 mm Hg 

LDL-chol  2,6 mmol/l. 

 

a. Een verminderde insulinegevoeligheid van spier- en vetweefsel is mede een oorzaak van DM 

type 2. Deze zogenaamde insulineresistentie is vaak geassocieerd met overgewicht. Leg uit hoe 

overgewicht kan bijdragen aan insulineresistentie. Betrek in je antwoord de rol van vrije 

vetzuren. (4 pt) 

Insulineresistentie is sterk geassocieerd met overgewicht. Een toegenomen vetmassa 

(triglyceridemassa) in de vorm van diepgelegen vet (visceraal vet en/of subcutaan vet) gaat gepaard 

met het ontstaan van adipocyten die ongevoelig zijn voor insuline. Hierdoor wordt de lipolyse in 

deze vetcellen niet langer geremd (insuline remt lipolyse) en stijgen de plasmaspiegels van vrije 

vetzuren (Free Fatty Acids, FFA’s) en glycerol. Deze FFA’s verergeren op hun beurt de 

insulineresistentie van spiercellen en levercellen (→ te hoge plasmaglucosespiegels → DM type 2. ) 

 

b. Verklaar aan de hand van de aangrijpingspunten van metformine hoe dit het plasmaglucose kan 

verlagen en tegelijkertijd de insulineresistentie vermindert. (4 pt) 

Metformine is een biguanide en remt de gluconeogenese (nieuwvorming van glucose uit o.a. 

aminozuren) in de lever. Hierdoor zal het plasmaglucose dalen. Daarnaast verhoogt metformine de 

bloedconcentraties van het eiwit adiponectine, dat een remmer is van de lipolyse → minder 

vetafbraak → minder FFA’s → afname insulineresistentie. 

 

Na enkele weken brengt de heer A. zijn metformine terug naar de apotheek en meldt dat hij wegens 

aanhoudende ernstige diarree definitief is gestopt met metformine. U belt met de huisarts voor een 

alternatief en deze stuurt een recept: 

 

R/ Pioglitazon 30 mg 

 No 30 stuks 

 S. 1 dd 1 tablet 

c. Noem drie redenen (qua glucoseregulering, qua insulineresistentie en qua klinisch relevante 

eindpunten) waarom dit een goed alternatief voor metformine is. (5 pt) 

1) pioglitazon activeert de PPAR-ϒ receptor in vetcellen leidend tot een hogere expressie van het 

GLUT-4 transporteiwit → betere opname glucose uit plasma door vetcel → afname hyperglycemie 
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2) Dezelfde PPAR-ϒ receptor verbetert de opname van FFA’s door de vetcel → minder FFA’s in 

plasma → minder insulineresistentie in spier- en levercellen  

3) In de PROactive-trial (2010) is aangetoond dat pioglitazone de kans op macrovasculaire 

complicaties bij DM type 2 lijkt te verkleinen (trendmatig)(Vergelijk: metformine in UKPDS van 

1995). 

 

Vraag 6             14 pt 

Onderstaande grafiek toont de invloed van de noradrenaline plasmaspiegel (200 – 1200 pg/ml) op 

gemiddelde overlevingskans (Y-as) van personen met gediagnosticeerd hartfalen, uitgezet tegen de 

tijd verstreken sinds diagnose (X-as). 

 

 

 

 

a. Leg uit welke rol het autonome sympatische zenuwstelsel speelt in de pathofysiologie van 

hartfalen. Betrek in je antwoord de gevolgen van de verminderde cardiac output en de 

cardiotoxiciteit van noradrenaline.  (5 pt) 

Door de verminderde cardiac output worden de baroreceptoren geactiveerd → activatie 

baroreceptorreflex → prikkeling vasomotorencentrum → activering sympatische zenuwstelsel. 

Een hoge sympatische activiteit gaat gepaard met verhoogde plasma- en 

weefselnoradrenalinespiegels. Overmatige blootstelling aan noradrenaline zorgt voor een 

vervroegde celdood van de cardiomyocyt (apoptose) en activatie van enzymen 

(metalloproteïnasen) die collageen afbreken. Gevolg: verminderde elasticiteit cardiaal 

spierweefsel en remodelling. De activatie van de sympaticus is ongunstig op de lange termijn 

voor de hartfunctie (minder pompfunctie).  

 

Op basis van de grafiek (zie vorige pagina) zou geconcludeerd kunnen worden dat het toevoegen 

van een bètablokker aan de standaardmedicatie bij hartfalen de overlevingskans zou moeten 

verhogen. De klinische praktijk laat echter iets anders zien. 
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b. Benoem de bètablokkers (4) die een bewezen verhoogde overlevingskans geven bij hartfalen 

en beschrijf nauwkeurig onder welke drie voorwaarden ze toegediend mogen worden. (5 pt) 

De bètablokkers die de mortaliteit bij hartfalen bewezen verlagen zijn metoprolol, bisoprolol, 

carvedilol en nebivolol. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn  

1) patiënt klinisch stabiel op ACE-remmer  

2) start low, go slow qua bètablokkerdosering en  

3) hartfalen klasse II of III (klasse IV patiënten kunnen de negatief inotrope effecten van de 

bètablokker meestal niet verdragen). 

 

c. Leg uit welke symptomen de patiënt zal vertonen indien de bètablokker te hoog gedoseerd 

wordt. Wat zijn dan de stappen die de arts moet ondernemen? (4 pt) 

De patiënt zal decompenseren d.w.z. door het negatief inotrope effect neemt de pompfunctie 

van het hart verder af → stuwing in de kleine en/of grote circulatie →perifere oedemen, 

kortademigheid en vermoeidheid. Toename lichaamsgewicht.  

Interventie van de arts: dosis bètablokker verlagen en diureticum starten of dosis diureticum 

verhogen.  

 

Vraag 7            13 pt 

In gezonde personen worden de kleine luchtwegen (bronchioli) opengehouden door de alveolaire 

wanden die veel elastine bevatten.  Deze alveolaire wanden voorkomen dat de bronchioli inklappen 

tijdens het uitademen (expiratie). Zie onderstaande plaatje. 

 

 
 

Bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is er sprake van een expiratieprobleem: de 

bronchioli zijn sterk vernauwd waardoor uitademing belemmerd wordt. 

 

a. Noem en beschrijf de drie belangrijkste processen die verantwoordelijk zijn voor het vernauwen 

en inklappen van de bronchioli bij COPD. (5 pt) 

1) Emfyseem: door een verstoring van de balans tussen proteasen en anti-proteasen kan een 

verhoogde activiteit van proteasen leiden tot afbraak van het elastine in de alveolaire wanden. 

Hierdoor verdwijnen de alveolaire wanden en staan de bronchioli (met name tijdens exparatie) 

minder open.  
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2) obstructieve bronchiolitis: inflammatie van de mucuslaag en afzetting van bindweefsel (fibrosis) 

leidt tot verdikking van de brionchioliwand → obstructie  

3) Mucushypersecretie: verhoogde productie van mucus en exsudaat doet de kleine luchtwegen 

dichtslibben. 

 

Voor de behandeling van COPD wordt veelvuldig gebruik gemaakt van langwerkende 

luchtwegverwijders (bronchodilatatoren) zoals langwerkende muscarine-antagonisten (LAMA’s of 

ook wel langwerkende anticholinergica genoemd: LAA’s) en langwerkende bèta-agonisten (LABA’s). 

In een geneste case-control studie van Gershon et al. (JAMA Intern Med 2013) werd aangetoond dat 

gebruikers van LABA’s en LAMA’s een verhoogde kans op cardiovasculaire bijwerkingen hebben 

(LABA: OR 1,31, 95% BI 1,12-1,52; LAMA: OR 1,14 95% BI 1,01-1,28). Zie onderstaande tabel. 

 

 
 

b. Leg aan de hand van het (farmacologisch) werkingsmechanisme van LABA’s en LAMA’s uit hoe 

deze de hartfrequentie kunnen verhogen. (4 pt) 

 

LABA’s zijn agonisten van de bèta-2-receptor maar kunnen in hogere doseringen ook aangrijpen op 

de bèta-1-receptor in het hart. Dit leidt tot een hogere hartfrequentie en mogelijk angineuze 

klachten. LAMA’s zijn antagonisten van de M3-receptor, die niet alleen in de alveoli zit, maar ook op 

het hart voorkomt. Onder invloed van de Nervus Vagus zal normaal gesproken acetylcholine de M3-

receptor stimuleren hetgeen leidt tot een afname van de hartfrequentie. Blokkade van de cardiale 

M3-receptoren vermindert de parasympatische invloed op het hart → toename hartfrequentie.  

 

Salmeterol (Serevent®) is verkrijgbaar als poederinhalator (Diskus, 50 mcg/dosis) of als aerosol (25 

mcg/dosis). Het therapeutisch gebruik van salmeterol is 2 dd 50 mcg. 

 

c. Wat zou een verklaring kunnen zijn voor de afwijkende hoeveelheid salmeterol per dosis in de 

aerosol in vergelijking met de poederinhalator? (4 pt) 

Het volume van de wolk die een aerosol kan produceren is beperkt. Dus de hoeveelheid vloeistof die 

per dosis vrijkomt kan maar een beperkte hoeveelheid salmeterol bevatten (de oplossing is 

verzadigd). Bij een poederinhalator heb je niet de beperking van de oplosbaarheid van het 

geneesmiddel in de aerosolvloeistof. 


