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Deel 1 Medicatieprofielen 

 

1. Een man van 70 jaar heeft 2 jaar geleden een TIA gehad en er is 10 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 

 

Omdat de bloeddruk met enalapril alleen onvoldoende onder controle is, wordt 

een diureticum aan de medicatie toegevoegd.  

 

a. Welk van de volgende diuretica heeft hier de voorkeur: furosemide, spironolacton 

of chloortalidon? Geef per middel aan waarom er u wel of niet voor kiest. (N.B.: 

het gaat in  deze vraag uitsluitend om een keuze uit één van deze drie middelen, 

dus niet om de keuze van ‘het beste’ antihypertensivum bij deze patiënt!) 

Chloortalidon. Furosemide en spironolacton zijn niet geïndiceerd bij hypertensie en 

hebben ook een veel minder antihypertensief effect dan chloortalidon. 

 

b. Enalapril kan met elk van de onder a. genoemde diuretica een interactie geven. 

Geef kort de klinische betekenis van de interactie tussen enalapril en alle onder a. 

genoemde diuretica aan, geef aan of de interactie bij toevoeging van het 

betreffende diureticum aan enalapril relevant is en geef tenslotte aan hoe u de 

interactie zou afhandelen (negeren of contact opnemen met de arts, in het laatste 

geval met een voorstel). Geef bij alle situaties een korte farmacologische 

verklaring. 

+ chloortalidon en furosemide: kans op sterke tensiedaling. Hier niet relevant, dus 

negeren, want alleen bij start van de ACE-remmer bij een door een diureticum 

geactiveerd RAAS. 

+ spironolacton: hyperkaliëmie. Kaliumcontrole.  

 

 

c. Het tijdstip van inname van atorvastatine is ooit van ’s avonds naar ’s morgens 

verzet, omdat de patiënt klaagde over slapeloosheid. De apotheker van de patiënt 

geeft aan dat hij het middel toch echt beter ’s avonds kan innemen. Waarom geeft 

de apotheker dit advies? Geef aan of u het er in dit geval mee eens bent en geef 

een onderbouwing (ook farmacologisch!) van uw antwoord.  

Vanwege sterkere cholesterolsynthese ’s nachts (3/4 van de etmaalproductie); hier 

niet relevant, vanwege de lange halfwaardetijd van atorvastatine (dit moet er in het 

antwoord wel bij!) 

 

d. Noem voor- en nadelen van de combinatie van acetylsalicylzuur en clopidogrel bij 

deze patiënt. Licht uw antwoord farmacologisch toe. 

Voordeel: dubbele aanpak plaatjesaggregatie via remming vorming tromboxaan A2 

(aspirine) en via blokkade van ADP receptoren (clopidogrel). Bij een stent is dit van 



groot belang en is (afhankelijk van materiaal) dubbele plaatjesaggregatieremming 

effectiever dan enkele. Risico: (ernstige) bloedingen. 

 

 

e. Volgens een studie (ESPRIT II) heeft toevoeging van dipyridamol aan 

acetylsalicylzuur na een TIA een beter effect op het voorkomen van een CVA (= 

cerebrovasculair accident) dan acetylsalicylzuur alleen. Zou u in dit geval ook 

dipyridamol aan de medicatie toevoegen, omdat de patiënt eerder een TIA heeft 

gehad? 

Nee, want er wordt plaatjesaggregatie wordt hier al dubbel geremd. 

 

f. Welk(e) middel(en) zou u aan de medicatie van deze patiënt toevoegen? Licht uw 

antwoord toe. 

Protonpompremmer (vanwege de dubbele plaatjesaggregatieremming incl het 

maagbeschadigende acetylsalicylzuur icm leeftijd)(nb: we blijven hier buiten de 

discussie over clopidogrel + PPI’s) en metoprolol (secundaire preventie 

myocardinfarct). 

 

2. Bij een vrouw van 44 jaar is 2 jaar geleden borstkanker vastgesteld. Zij heeft 

vanaf haar 12
e
 jaar doorlopend (veel) gerookt. Momenteel gebruikt ze de volgend 

geneesmiddelen: 

Tamoxifen   2 x daags 20 mg (sinds 2 jaar) 

Oxybutinine   3 x daags 2,5 mg wegens incontinentie (sinds 1 jaar) 

Formoterol  zo nodig 2 x daags 12 mcg (sinds 8 maanden) 

Salmeterol/fluticason 2 x daags 50/500 mcg (sinds 2 maanden) 

Tiotropium  1 x daags 18 mcg (sinds 2 maanden). 

Nitrazepam  voor de nacht 5 mg (sinds 3 jaar). 

 

Tamoxifen is een anti-oestrogeen dat via CYP2D6 wordt omgezet in het 30-100 x 

farmacologisch actievere 4-hydroxy-tamoxifen.  

 

 

 

a. Wegens aanhoudende depressieve klachten wordt een antidepressivum 

voorgeschreven. Welke van de volgende vier middelen heeft uw voorkeur: 

mirtazapine, amitriptyline of fluoxetine? Licht uw antwoord toe. 

Mirtazapine. Fluoxetine remt vorming actievere metaboliet van tamoxife, 

amitriptyline heeft dezelfde anticholinerge effecten als oxybutinine. 

 

b. Vindt u de gekozen inhalatiemiddelen rationeel, ook wat de dosering betreft? 

Licht uw antwoorden toe. 

Ja, waarschijnlijk COPD gezien late voorschrijven van de inhalatiemiddelen. 

Formoterol zo nodig kan, want snelwerkend, de enige reden waarom salbutamol 

rationeler is, is dat er al een langwerkend middel wordt gebruikt (salmeterol). Hoge 

dosering Serevent is correct voor COPD. 

 

c. Indien de benauwdheidsklachten met de hier gekozen medicatie niet goed onder 

controle zijn, is het dan rationeel om in dit geval montelukast aan de medicatie toe 

te voegen? Geef uw belangrijkste argument voor of tegen. 

Nee, COPD, hier is montelukast niet voor geregistreerd. 



 

 

3. Leg uit waarom een combinatie van Marvelon® en fenprocoumon bij een vrouw 

van 30 jaar irrationeel is. Kan zij wel worden overgezet naar Microgynon 30? 

Licht uw antwoorden toe. 

Omdat de pil belangrijk is gecontra-indiceerd bij een veneuze of arteriële 

tromboembolie en daar blijkens gebruik van fenprocoumon sprake van is. 

 

4. Aan een man die Helicobacter-positief is en die aan reflux oesofagitis lijdt, wordt 

PantoPac® voorgeschreven. Hij gebruikt geen andere geneesmiddelen, maar na de 

kuur zal hij omeprazol gaan gebruiken. 

 

a. Wat is de functie van de geneesmiddelen in PantoPac®? Waarom worden er twee 

antibiotica voorgeschreven? 

Met protonpompremmer wordt bescherming van H.pylori tegen antibiotica 

(‘zuurmantel’) aangetast. Twee antibiotica vanwege grote risico op 

resistentievorming. 

 

Vanwege een onychomycose (= schimmelinfectie van een nagel) van een 

teennagel, wordt itraconazol als pulstherapie voorgeschreven: 2 x daags 200 mg 

gedurende 1 week, vervolgens 3 weken niets en dit schema 2 x herhalen. In het 

Farmacotherapeutisch Kompas wordt aangegeven dat itraconazol minstens 2 uur 

na inname van een pH verhogend middel moet worden ingenomen. 

 

b. Waarom wordt dit advies gegeven? En bent u het er ook mee eens? Licht uw 

antwoorden toe. 

Itraconazol wordt bij hoge pH (tgv PPI) slecht opgenomen. Advies hier onjuist, omdat 

de zuurremming door omeprazol extreem lang aanhoudt en niet voorspelbaar is dat 

de pH van de maag vlak voor de volgende inname laag zal zijn. 



 

DEEL 2: Kinetiek  
 

5. Een man van 48 jaar (80 kg) wordt al enkele maanden behandeld  

met het anti-epilepticum levetiracetam in een dosering van 2x daags  

2 tabletten van 500 mg. In een vlaag van verstandsverbijstering heeft 

hij wat extra tabletten ingenomen, maar hij heeft geen idee hoeveel. 

Hij meldt zich binnen twee uur bij de dichtbij gelegen EHBO. Men 

constateert dat de man wat geagiteerd maar ook wat versuft is, maar  

verder geen bijzonderheden. Er wordt direct bloed afgenomen. 

De apotheek van het ziekenhuis kan levetiracetam wel bepalen, al 

wordt dat niet routinematig gedaan. 

 

(gemiddelde gegevens levetiracetam: klaring 50 ml/kg/uur, halfwaardetijd 8 uur, 

verdelingsvolume 0,6 l/kg, wordt snel en nagenoeg volledig geabsorbeerd) 

 

a. Welke plasmaconcentratie had u bij benadering verwacht als de patiënt zijn 

medicatie normaal had ingenomen? 

 

dosering = klaring X plasmaconc  

1000 mg / 12uur = 50 X 80 ml/uur X conc 

Conc = 0,021 mg/ml = 21 mg/l 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

b. De plasmaconcentratie in het afgenomen bloedmonster bedraagt 49 mg/l. 

Ongeveer hoeveel tabletten heeft de patiënt  extra ingenomen? 

 

49 – 21 = 28 mg/l 

Verdelingsvolume = 0,6 X 80 = 48 l 

Hoeveelheid extra circa 28 X 48 = 1344 mg, dus circa 3 tabl extra 

(mogelijk niet volledige absorptie en tijdsverloop sinds inname verwaarlozen) 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

6. Lamotrigine is een anti-epilepticum dat niet via CYP450 wordt gemetaboliseerd 

maar toch veel last heeft van interactie met andere geneesmiddelen. Het middel heeft 

in monotherapie een halfwaardetijd van circa 30 uur. 

Een patiente heeft inmiddels een dosering bereikt van 2x daags 100 mg. Verhogen 

van de dosering lijkt geen effect te hebben, en de arts besluit carbamazepine toe te 

voegen (2dagen 2x daags 200 mg, daarna 3x daags 200 mg). 

a.  Zal de steady state concentratie van lamotrigine stijgen of dalen? 

 

 Carbamazepine is sterke enzyminductor (ook van glucuronidering) 



 Concentratie lamotrigine zal dus dalen 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

b. Heeft het zin na 1 week de plasmaconcentratie van lamotrigine te meten om 

het effect  op de lamotrigine te evalueren? 

 

 Nee, enzyminductie gaat geleidelijk, pas maximaal na 2-3 weken; 

 Dus 1 week is te vroeg. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

c. Is het raadzaam om de dosering van lamotrigine bij het toevoegen van 

carbamazepine alvast aan te passen aan de nieuwe situatie? Hoe zou u dat doen? 

 

 Het is zeker dat de concentratie zal gaan dalen, dus vehogen is zeker 

Nuttig om het effcet van lamotrigine constant te houden. Dit moet echter niet 

direkt gebeuren, maar pas wanneer de enzyminductie echt op gang komt. 

Na 7-10 dagen eerste stap (bv 2x150 mg), na 2-3 weken 2x 200 mg. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 


