
1. Hieronder ziet U het medicatieprofiel van de heer D.R., 57 jaar, over 2002. Patiënt, 

1,75 m, 90 kg, heeft al geruime tijd last van diabetes, waarvoor hij eerst behandeld is 

geweest met gliclazide, waaraan later metformine is toegevoegd. Zijn instelling op 

deze combinatie is redelijk. Vanwege een myocardinfarct twee jaar geleden heeft hij 

acetylsalicylzuur en metoprolol gehad. Eind juni wordt patiënt opgenomen in het 

ziekenhuis vanwege een hypoglycaemie. Kort daarvoor was gestart met cotrimoxazol 

vanwege een prostatitis en met paroxetine vanwege een depressie. Na ontslag uit het 

ziekenhuis wordt de dagdosering van gliclazide verlaagd en van metformine verhoogd. 

 

 Jan   Feb   Mrt   Apr   Mei   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec   Jan  

 

Gliclazide  
3 dd 80 mg, 

vanaf juni  

2 dd 80 mg 

 

 

                                            

 

Metformine 
2 dd 850 mg 

vanaf juni  

3 dd 850 mg  
 

 

 

 

Acetylsalicylzuur 
1 dd 80 mg 

 

 

 

Metoprolol 
1 dd 100 mg 

 

 

 

Cotrimoxazol 
2 dd 960 mg 

 

 

 

Paroxetine 
1 dd 20 mg 

 

 

 

Citalopram 
1 dd 40 mg 

 

 

 

 



 

a. Metoprolol is relatief gecontra-indiceerd bij diabetes mellitus. Geef kort aan waarom. 

Bent U van mening dat metoprolol in dit geval vervangen moet worden? Motiveer uw 

antwoord en geef eventueel een alternatief voor deze patiënt. 

 

Metoprolol kan als betablokker de beginsymptomen van een hypoglycaemie maskeren. (tevens 

kan het een vertraging geven van herstel uit een hypoglycaemie,en mogelijk een tensiestijging 

tijdens een hypoglycaemie, maar dat is voor een selectieve betablokker als metoprolol minder 

relevant). Metoprolol kan voor deze indicatie hier niet worden vervangen. De contra-indicatie 

is hier ook minder belangrijk, omdat het risico van hypoglycaemie bij type II diabetes maar 

beperkt is. 

  

b. Waardoor is de hypoglycaemie vermoedelijk veroorzaakt? Geef het achterliggende 

mechanisme en geef aan hoe het optreden van de hypoglycaemie had kunnen worden 

voorkomen. 

 

In dit geval door een farmacokinetische interactie tussen gliclazide en cotrimoxazol. 

Mechanisme: CYP2C9-remming door cotrimoxazol, vertraging van het metabolisme van 

gliclazide. Het had voorkomen kunnen worden door een ander antibioticum ipv cotrimoxazol 

te kiezen. 

 

c. Bent U het eens met een reductie van de gliclazide-dosering en een verhoging van de 

dosering metformine bij deze patiënt? Motiveer uw antwoord. 

 

In principe kan dat hier prima. De patiënt heeft duidelijk een overgewicht, bij type II diabetes 

is er sprake van een verminderde insuline-gevoeligheid door overgewicht, metformine 

verbetert de insulinegevoeligheid, terwijl gliclazide alleen de afgifte van insuline bevordert. 

Uiteindelijk is dus een verhoging van de metforminedosering en een verlaging van de 

dosering gliclazide goed te verdedigen. 

 

d. De patiënt wordt kort na ziekenhuisopname overgezet van paroxetine op citalopram, 

hoewel er een goede therapeutische reactie was op paroxetine. Het argument hiervoor 

is dat paroxetine veel te veel interacties geeft en daardoor bij deze patiënt beter kan 

worden vermeden. Bent U het met deze redenering eens? Licht uw antwoord toe. 

 

Geen juiste redenering. Paroxetine is een sterke CYP2D6-remmer, geeft alleen interacties met 

CYP2D6-substraten en die zijn in deze medicatie niet aanwezig.  

 

e. Van SSRI's (= selectieve serotonine heropnameremmers) is vastgesteld dat ze een 

verhoogd bloedingsrisico geven in combinatie met NSAID's en acetylsalicylzuur. Het 

mechanisme is vermoedelijk een uitputting van de serotoninevoorraad in de 

bloedplaatjes door SSRI's, waardoor het vermogen tot plaatjesaggregatie wordt 

verminderd. De apotheker adviseert bij het beoordelen van het profiel van deze patiënt 

om acetylsalicylzuur te stoppen. Bent U het eens met dit advies? Zou clopidogrel een 

goed alternatief zijn? Motiveer uw antwoorden. 

 

Fout! Het betreft hier een farmacodynamisch interactiemechanisme. Clopidogrel remt ook de 

plaatjesaggregatie en is als zodanig in combinatie met een SSRI dus niet veiliger dan 

acetylsalicylzuur. 



2. Mevrouw K.L., 50 jaar, heeft 6 jaar geleden een ulcus ventriculi gehad, als gevolg 

van langdurig gebruik van diclofenac. Tevens lijdt zij aan graad III reflux 

oesofagitis en essentiële hypertensie. Voor dit laatste is zij eerst behandeld met 

hydrochloorthiazide, daar is later atenolol aan toegevoegd. Zij heeft sinds haar 15e 

jaar veel gerookt. Tevens heeft ze sinds 3 jaar hypertensie en zijn sinds ongeveer 1 

jaar chronische benauwdheidsklachten manifest. Haar huidige medicatie is: 

 

Omeprazol  1 x daags 40 mg 

Atenolol  1 x daags 100 mg 

Hydrochloorthiazide 1 x daags 25 mg 

Simvastatine  1 x daags 10 mg 

Salmeterol inhalatie 2 x daags 50 mcg 

Salbutamol inhalatie zo nodig 200 mcg 

 

In het kader van een registratieproject wordt door een jonge tweede apotheker deze 

medicatie doorgelicht. Zij geeft een aantal adviezen ter verbetering van de medicatie. 

 

a. Atenolol kan worden vervangen door enalapril. Bent U het hiermee eens? 

Motiveer uw antwoord. 

 

Atenolol kan via blokkade van beta-2-receptoren in de luchtwegen benauwdheidsklachten 

verergeren. Aangezien er voor behandeling van hypertensie andere keuzemogelijkheden zijn, 

is het goed hier atenolol te vermijden. Van enalapril valt een even goed effect te verwachten. 

(Als studenten hier invullen: nee, want er is een interactie met hydrochloorthiazide, is dit 

FOUT! Deze interactie heeft alleen consequenties voor de startdosis van enalapril, niet voor 

de combinatie als zodanig). 

 

b. Aan de beide inhalatiemiddelen moet fluticason-inhalatie worden toegevoegd 

(voorgestelde dosering 2 x daags 100 mcg). Bent U het hiermee eens? Motiveer 

uw antwoord. 

 

Niet zonder meer juist! Het betreft hier duidelijk COPD en geen astma, dus een 

inhalatiecorticosteroid is niet altijd werkzaam. Er zou een proefbehandeling van 6 maanden 

kunnen plaatsvinden, bij verbetering van de klachten handhaven, bij gelijkblijven of 

verslechtering stoppen. Bovendien is de voorgestelde dosering bij COPD te laag (moet zijn 2 

dd 500 mcg) (is bij dit open boektentamen na te zoeken). 

 

c. Vanwege een bacteriële bronchitis wordt claritromycine voorgeschreven. Er 

wordt een interactie gesignaleerd. Welke, op welk mechanisme berust deze en is 

deze in dit geval relevant? Geef aan wat het risico van deze interacytie in het 

algemeen is, hoe U het signaal in dit geval afhandelt en geef eventueel een 

alternatief aan. Motiveer uw antwoord. 

 

Het signaal is simvastatine + claritromycine, verhoogde simvastatinespiegels via CYP3A4-

remming door claritromycine. Risico: rhabdomyolyse. In dit geval hoeft niets te worden 

gedaan, de dosering simvastatine is zo laag dat er geen sprake is van een verhoogd risico. 

 

d. Als voor een ontstekingspijn iets moet worden voorgeschreven, wat vindt U dan van 

het volgende recept: 60 Arthrotec 50 mg, 3 x daags 1 tablet? Als U het niet met de 

keuze eens bent, geef dan een (gemotiveerd) alternatief. 



 

Vreemde keuze: Arthrotec bevat een combinatie van het analgeticum diclofenac en 

misoprostol dat de maag beschermt tegen beschadiging door diclofenac. Er wordt echter al 

een hoge dosering omeprazol gegeven, dat de maag ook beschermt, dus de misoprostol is 

dubbelop. Beter: gewoon diclofenac, er is al afdoende maagprotectie. 

 

 

e. Wat vindt U van het voorstel om ipratropium aan de medicatie toe te voegen en 

salmeterol op een dosering van zo nodig 2 x daags 50 mcg te zetten? 

 

Ipratropium toevoegen is zinvol,omdat het via een ander mechanisme dan salmeterol en 

salbutamol bronchusverwijding geeft. Salmeterol zo nodig is zinloos, want het middel werkt 

pas na 15 minuten, terwijl salbutamol dat volgens hetzelfde mechanisme werkt, ook al zo 

nodig wordt gegeven. 


