
Fa-403 Medicatiebegeleiding toets 1, 27 oktober 2011   1 

FA-403    Medicatiebegeleiding toets 1    27 oktober 2011 
 
Tijd: 9.00-10.00  
Totaal aantal pagina’s: 6 
Totaal aantal vragen: 9 
Totaal aantal punten: 55 
5 punten per deelvraag, tenzij anders vermeld  
    
Nota bene! 
- Het is tijdens de toets niet toegestaan om gebruik te maken van naslagwerken en eigen 

aantekeningen. 
- Motiveer altijd je antwoord, ook als het niet nadrukkelijk in de vraag vermeld staat. 
- Antwoord kort en bondig, maar wees volledig! Het is niet nodig je antwoorden in ‘patiëntentaal’ 

te geven. Je mag dus jargon gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
- Beantwoord de vragen op de stippellijn. Gebruik de achterzijde van het tentamenvel, als de 

ruimte op de stippellijn niet voldoende is.  
- Schrijf op elk vel je naam en je collegekaartnummer!! De vragen worden namelijk door 

verschillende docenten nagekeken. 

 

Naam:      
 
Collegekaartnummer:     Tafelnummer:  

DW 
1 a. In maart komt de 22-jarige mevrouw Elzen in de apotheek en vraagt om een 

flesje xylometazoline neusspray. Welke vragen stel je aan mevrouw Elzen om 
tot een goed advies te kunnen komen? 

 
Antwoord: 

De WHAM vragen. 
Voor wie is het? 
Hoe lang heeft diegene al last van de klachten? 
Heeft diegene al andere acties ondernomen/ er al wat aan gedaan? 
Gebruikt diegene nog andere medicatie? 
De WHAM vragen moeten uitgeschreven zijn om alle punten te behalen. 
Evt. navragen of er nog andere klachten zijn buiten de verstopte en/of 
loopneus. 

 
1b. Uit het gesprek blijkt dat mevrouw Elzen in januari griep heeft gehad en lang 
verkouden is geweest. Ze heeft toen xylometazoline neusspray gebruikt en dat hielp 
erg goed. Nu heeft ze sinds 2 weken last van jeuk aan haar neus, een loopneus en 
moet ze veel niezen. Ze wil nu graag weer de xylometazoline gaan gebruiken. Wat is 
uw onderbouwde advies aan haar? 
 
Xylometazoline helpt goed bij een verstopte neus ten gevolge van een verkoudheid. 
Mevr. heeft nu echter zeer waarschijnlijk last van een seizoensgebonden allergische 
rhinitis (zij komt in maart in de apotheek) . Aangezien er geen oogklachten zijn is 
azelastine een goed alternatief. Verder leefstijladviezen geven zoals: 
Hooikoortsbericht volgen, ramen (vooral van slaapkamer) gesloten houden, geen 
ramen tegen elkaar open zetten, (niet zelf grasmaaien en rekening houden met 
vakantiebestemming (zee), en bij oogklachten niet in de ogen wrijven, spoelen met 
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lauw water of vochtig washandje op ogen en zonnebril dragen, deze laatste doen niet 
terzake want mevrouw heeft geen last van oogklachten) 
 

2. Meneer Wessels (04-03-1961) komt in de apotheek met een recept voor bisacodyl 
zetpillen 10 mg, 1 dd 1, 10 stuks. Hij heeft nog nooit van het middel gehoord.  
Hij gebruikt daarnaast sinds januari 2010 metformine 500 mg 2dd1. 
Welke informatie geef je bij het afleveren? 
 
Bisacodyl, 1 maal daags 1 zetpil in de anus inbrengen (het moet duidelijk zijn dat het 
om een rectale toediening gaat). Het is een middel tegen obstipatie/verstopping. Het 
prikkelt het darmslijmvlies en stimuleert de darmbewegingen. Tevens zorgt het 
ervoor dat de darminhoud vocht opneemt en vasthoudt. De zetpil kan zowel met de 
punt als met de stompe kant worden ingebracht. De zetpil met een beetje water 
bevochtigen vergemakkelijkt het inbrengen. Niet langer dan 3 dagen 
achtereenvolgens gebruiken, bij aanhoudende klachten arts raadplegen. De werking 
begint na 15-60 minuten. Leefstijladviezen meegeven. Bijwerkingen: weinig tot geen 
(lichtelijke plaatselijke irritatie). Metformine heeft geen invloed op het advies. 
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Naam:      
 
Collegekaartnummer:     Tafelnummer:  

AH 
 
3. Een meisje van 17 jaar oud komt enigszins onzeker de apotheek binnen. Ze geeft 
aan dat ze de afgelopen nacht onbeschermde geslachtsgemeenschap heeft gehad. 
Ze slikt al een paar jaar de anticonceptiepil (ethinylestradiol/levonorgestrel), maar is 
niet zo secuur in het innemen van de tabletten. Ze was na een stopweek net weer 
aan een nieuwe strip begonnen, maar tijdens de eerste week al twee tabletten 
vergeten in te nemen. 
Ze twijfelt wat ze nu moet doen. Ze heeft van een vriendin gehoord dat als ze 
tweemaal twee tabletten van haar anticonceptiepil inneemt, ze geen morning after-
pil hoeft te kopen in de apotheek. 
Bent u het met het advies van de vriendin eens? Zo ja, waarom. Zo nee, welk middel 
adviseert u haar dan? Licht toe.  
 
 
_____________________________________________________________________
(2 ptn) Nee; de zogenaamde Yuzpe methode is minder effectief en de kans op 
bijwerkingen is groter.  
(3 ptn) Gezien het risico op ongewenste zwangerschap (2 pillen vergeten in 1e week): 
morningafterpil (bv. Norlevo®) adviseren. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
4.  In het instructiefilmpje ‘toedienen van oogdruppels’  op de website       
www.apotheek.nl wordt gezegd dat na toedienen van de oogdruppel het traanbuisje 
gedurende 1 minuut dichtgedrukt moet worden. Dit geldt dus ook voor timolol 
oogdruppels. Wat is de reden van het dichtdrukken van de traanbuis en wat zijn de 
belangrijkste merkbare effecten als je vergeet de traanbuis dicht te drukken na 
druppelen van timolol oogdruppels? 
 

______________________________________________________________ 
Reden = voorkomen van systemische opname (2 ptn).  

Effecten van timolol systemisch: het is een betablokker. De effecten van 

systemische betablokkade kunnen optreden (1). Merkbare effecten zijn 

voornamelijk kans op duizeligheid en hoofdpijn (2).   

Indien specifiek genoemd wordt vertraagd herstel uit hypo of maskering 

symptomen hypo bij diabetes, of kortademigheid bij astma/COPD dan ook 1 

punt per bijwerking.  

 

_____________________________________________________________________
________________________________________________

http://www.apotheek.nl/
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5.  Geef aan of onderstaande stellingen juist of onjuist zijn. Geef een toelichting 
indien de stelling onjuist is. (6 punten-vraag) 
 

Onjuist Bij het afleveren van een stootkuur prednison (eenmaal daags 30 mg 
gedurende 1 week) wijst u de patiënt o.a. op de volgende 
bijwerkingen:   verhoogde kans op botbreuken en gewichtstoename 

Toelichting: Bij een stootkuur prednison treden meestal geen ernstige 
bijwerkingen op. 

Onjuist Paracetamol werkt analgetisch en antiflogistisch, maar niet 
antipyretisch 

Toelichting: Het werkt juist wel koortsverlagend, maar niet ontstekingsremmend 

Juist Tijdens zwangerschap dienen ibuprofen en diclofenac niet te worden 
gebruikt, behalve op strikte indicatie tijdens het 1e en 2e trimester. 

Toelichting:  

 
 
7. Mevrouw Vrijlandt komt voor de 2e keer alendronaat (dosering: eenmaal daags 10 
mg) ophalen in  de apotheek. In haar medicatiehistorie ziet u dat ze al een maand 
eerder had moeten langskomen. Als u dit aankaart geeft ze aan dat ze moeite heeft 
om elke dag de tablet in te nemen. Als u doorvraagt vertelt ze dat ze ook een beetje 
bang is voor die ernstige slokdarmafwijking die kan ontstaan door de tabletten. 
Wat is uw reactie op het verhaal van mevrouw? 
 
_____________________________________________________________________
________2 problemen bij mevrouw: 

- Problemen met dagelijks gebruik: adviseer wekelijks gebruik van 70mg 
(bonuspunt) 

- Angst over slokdarmafwijking: waarschijnlijk heeft ze de informatie bij EU 
verkeerd geïnterpreteerd. Wijs haar op inname-instructies (2 ptn) en 
ontkracht ‘ernstige slokdarmafwijking’. Dus geruststellen (2 ptn) 

- Benadruk therapietrouw (1 punt) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________ 
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Naam:      
 
Collegekaartnummer:     Tafelnummer:  

JP 
 
8a. Jeffrey van Bommel (34), een zware astmapatiënt uit jouw stage-apotheek,  
gebruikt de volgende medicatie om de astma onder controle te houden: 
salbutamol inhalatiepoeder, beclometason inhalatiepoeder en oraal theofylline 
(met gereguleerde afgifte). Hij rookt daarnaast nog steeds zo’n 20 sigaretten per 
dag. Hij heeft met de huisarts en de apotheker de afspraak gemaakt dat hij per 
januari 2012 echt gaat stoppen met roken. Heeft het stoppen met roken invloed 
op de astmamedicatie van dhr. Van Bommel? 

 
________ Zie Standaarden voor zelfzorg 2011, blz 224 

Zo nodig aanpassing- verlaging! - van de dosering theofylline. Overige 

medicatie handhaven. 

Roken induceert CYP1A2. Theofylline is een substraat van CYP1A2. Zware 

rokers kunnen wel anderhalf tot tweemaal zo veel theofylline nodig hebben als 

niet-rokers. Na stoppen met roken moet goed worden gelet op het ontstaan of 

verergeren van bijwerkingen en eventueel moet de plasmaconcentratie worden 

gemeten. Dit verschijnsel kan nog maanden na het stoppen met roken 

optreden. Theophylline heeft een smalle therapeutische breedte waardoor het 

extra van belang is. Salbutamol en beclometason worden, in beginsel, niet 

aangepast.  

Als studenten noemen dat door het stoppen met roken de astmaklachten 

kunnen verbeteren en wellicht minder salbutamol en/of beclometason nodig 

kan zijn, wordt dit beloond met maximaal 2 punten. 

_____________________________________________________________________
___ 
 

 
b. Jeffrey van Bommel is zeer vastbesloten om te gaan stoppen. Hij komt in 
de apotheek alvast vragen wat de meest effectieve methode van stoppen lijkt 
te zijn. Wat is hierop je antwoord? 

___________  
Zie Standaarden voor zelfzorg 2011, blz 223 

Een gecombineerde strategie van nicotinevervanging en/of antidepressiva met 

counseling, waarbij zowel de lichamelijke als de psychosociale aspecten 

worden aangepakt, lijkt het effectiefst. 

_____________________________________________________________________
_____ 
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9. In het Farmacotherapeutisch Kompas staat bij amitriptyline het volgende te lezen: 

Eigenschappen  
Tricyclisch antidepressivum (TCA) met sterk sedatieve en sterk anticholinerge en 
antihistaminerge werking. Het remt de synaptische heropname van norepinefrine en 
serotonine in de hersenen. Werking: bij depressie na 1–2 weken, bij enuresis 
nocturna al in de eerste dagen. 

 
Welke bijwerkingen verwacht je op basis van bovenstaande anticholinerge en 
antihistaminerge eigenschappen? Omcirkel deze. (4 punten-vraag) 
 

a. Diarree 
b. Sufheid 
c. Tachycardie 
d. Misselijkheid en braken 
e. Verwardheid 
f. Orthostatische hypotensie 

 
Goede antwoorden: b,c, e 
Voor elk goed antwoord: 0,5 punt. 
Voor elk niet goed niet omcirkeld antwoord: 0,5 punt. 
Alle drie de antwoorden goed (en verder niets extra’s omcirkeld): 4 punten. 
 
(Bijv: b, c en d omcirkeld: 2 punten) 
 
10.Een medestudent in blok 403 toetst voorafgaand aan toets 1 jouw kennis over 
middelen bij obstipatie.  Hij wil de verschillen in werkingsmechanisme en snelheid 
van inwerkingtreding  tussen plantago ovata en lactulose weten. Wat is het juiste 
antwoord? 

 
 

Zie Standaarden voor zelfzorg 2011, blz 185-189 
Lactulose: 
- Osmotisch werkend laxeermiddel: wordt door de darmflora omgezet in melkzuur 

en azijnzuur. Deze stoffen houden vocht vast in de darmen en zorgen daardoor 
voor toename van het volume van de ontlasting en daardoor voor een toename 
van de peristaltiek van het colon en voor een zachte/normale consistentie van de 
ontlasting. 

- werking begint na 24-48 uur en is pas na een aantal dagen optimaal. 
Plantago ovata 
- werkt volumevergrotend (bulkvormer): ze zwellen door binding van water op in 

de darm en de toegenomen darminhoud stimuleert zo de peristaltiek. 
- laxerende werking begint binnen 1 dag. Binnen enkele dagen is het effect optimaal. 

  
 Eigenlijk dus klein/geen verschil in snelheid van  inwerkingtreding. 

 
Werkingsmechanisme goed: 1,5 punt per geneesmiddel 
Inwerkingtreding goed: 1 punt per geneesmiddel 
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_____________________________________________________________________
_______________________________________________ 


