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FA-403    Medicatiebegeleiding toets 1    24 oktober 2012 
 
Tijd: 9.00-10.00  
Totaal aantal pagina’s:   
Totaal aantal vragen  
Totaal aantal punten:   
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:  

JP 
 

1. Het is voorjaar. Tobias van Rhijn (16 jaar) komt, een week nadat hij in de apotheek 
xylometazoline neusspray 0,1% heeft gehaald, weer terug naar de apotheek. De 
xylometazoline helpt goed tegen zijn verstopte neus, maar de jeukende ogen die hij 
ook heeft (en niet had verteld bij zijn vorige bezoek), zijn blijven bestaan. Tobias 
weet dat hij niet langer dan een week xylometazoline mag gebruiken, dus hij komt 
naar de apotheek voor advies. 
 
a. Wat is de reden dat xylometazoline niet langer dan een week gebruikt mag 

worden? 
 
Antwoord: Zie Standaarden voor zelfzorg 2011, blz. 63. 
Het gebruik van decongestieve neusdruppels of –spray langer dan een week 
moet worden afgeraden omdat dan bij stoppen na gebruik ‘rebound’-congestie 
(3 punten) op kan treden. Dit betekent dat de verschijnselen van een verstopte 
neus verergeren na stoppen van het gebruik van het decongestieve middel (2 
punten).  
 
 

b. Welk middel wil je Tobias adviseren, gezien de klachten waarmee hij naar de 
apotheek komt? 
 
Antwoord: zie standaarden voor zelfzorg 2011, blz. 66-67 
Tobias heeft waarschijnlijk seizoensgebonden allergische rinitis (1 punt) 
(verstopte neus en jeukende ogen in het voorjaar). Gezien het feit dat hij ook 
oogklachten heeft, moet je hem adviseren om een oraal antihistaminicum te 
gaan gebruiken (2 punten). Dit zal zowel een gunstig effect hebben op de 
verstopte neus als op de oogklachten.  Cetirizine en loratadine zijn beide goede 
keuzes (2 punten). 
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(1 punt aftrek voor verkeerd schrijven van geneesmiddelnamen) 
 

  
2. Op het etiket van omeprazol staat de gebruiksinstructie “zonder kauwen innemen 

met een glas water” vermeld. Wat is de achtergrond van deze gebruiksinstructie? 
 
Antwoord: KNMP Kennisbank, geraadpleegd 15 oktober 2012. 
Omeprazol wordt afgebroken in zuur milieu (2 punten); het wordt daarom oraal in 
maagsapresistente vorm toegediend. 
Door de maagsapresistente vorm zal het geneesmiddel pas in de darmen vrijkomen 
en worden opgenomen. Door te kauwen vernietig je de maagsapresistente coating 
en zal omeprazol in het zure milieu van de maag worden afgebroken (3 punten 
totaal). 
 
 

3. Geef in onderstaand schema aan welke bijwerking bij welk geneesmiddel hoort. Het 
gaat hier om (zeer) veelvoorkomende bijwerkingen (bij >1 % van de gebruikers). 
Meerdere bijwerkingen per geneesmiddel zijn mogelijk. Elke veelvoorkomende 
bijwerking komt slechts bij een geneesmiddel voor.  
 
 
 

 
Antwoord: KNMP Kennisbank, geraadpleegd 15 oktober 2012 

 

 blozen hoest angio-
oedeem 

bradycardie hypokaliëmie 

Enalapril 
 

 x x   

Metoprolol 
 

   x  

Amlodipine 
 

x     

Hydrochloorthiazide 
 

    x 

 
 Per goede bijwerking: 1 punt 
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 JK 
4. Stellingen 
 
Het is de eliminatiehalfwaardetijd van oxazepam (4-15 uur) die dit middel minder geschikt 
maakt als slaapmiddel in vergelijking met temazepam. 
ONJUIST: 
De halfwaardetijden van oxazepam en temazepam verschillen niet zoveel  (temazepam:  7-11 
uur). Het verschil zit in tijd tot inwerkingtreding: Cmax van oxazepam pas na 2-3 uur, 
temazepam al na ¾ uur. 
3 punten. Bij verkeerde argumentatie 1 of 2 punten in mindering gebracht 
 
De meest voorkomende bijwerkingen van paroxetine zijn misselijkheid en sexuele 
dysfunctie. 
JUIST 
1 punt.  
 
Het gebruik van timolol oogdruppels 0,25% is gecontraïndiceerd bij patiënten met ernstige 
COPD. 
JUIST 
1 punt.  Bij ONJUIST met goede argumentatie (relatieve contra-indicatie, voorzichtigheid 
geboden) 1 punt gegeven 
 
5.Mevrouw van den Heuvel, een diabetes-1 patiënt van 36 jaar, komt bij jou in de apotheek 
en geeft aan dat ze wil stoppen met roken.  Ze rookt ongeveer 10 sigaretten per dag. Naast 
de insuline, waarmee ze haar bloedsuiker goed onder controle weet te houden, gebruikt ze 
ook de pil (Microgynon 30). 
 
Wat is de invloed van het stoppen met roken op het gebruik van insuline? Geef ook aan 
welke maatregelen mevrouw van den Heuvel eventueel moet nemen. 
Zie zz standaard blz 225: rokende diabeten hebben tot 30% meer insuline nodig. Stoppen 
betekent dat de insuline behoefte afneemt. Er zijn geen speciale maatregelen nodig want  
insuline wordt genomen op geleide van bloedsuikerbepaling. Het is wel goed de klant op dit 
effect te wijzen om een hypo te voorkomen. 
5 punten 
 
6.Meneer Blok (66 jaar) heeft zojuist voor zijn depressie  een recept voor amitriptyline  
gekregen van de huisarts en komt er mee bij jou in de apotheek.  
 
a.Wat is het werkingsmechanisme van amitriptyline en wat zijn de belangrijkste aan de 
aangrijpingspunten van amitriptyline gerelateerde bijwerkingen? 
Remt de presynaptische heropname van serotonine en  noradrenaline (antidepressief effect) 
door blokkade van de SERTs. Na downregulatie van presynaptische receptoren  hierdoor 
verhoging van neurotransmitters. Remt tevens o.a. postsynaptische cholinerge (obstipatie, 
droge mond) en histaminerge (sedatie) en noradrenerge receptoren (orthostatische 
hypotensie).  
10 punten. Zowel het werkingsmechanisme als  3 aangrijpingspunten-gerelateerde 
bijwerkingen moeten genoemd worden om de volledige punten te krijgen. 
 
b.Meneer Blok krijgt dit middel voor het eerst. Van de huisarts heeft hij begrepen dat hij de 
in de eerste week - steeds  voor het slapen - één tabletje van 25 mg moet nemen en dat hij 
daarna geleidelijk  moet opbouwen naar drie tabletjes van 25 mg per dag.   
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Leg aan meneer Blok uit wat de reden hiervan is. 
Dit wordt gedaan om het ongemak van bijwerkingen (zoals sedatie en orthostatische 
hypotensie: duizeligheid bij te snel opstaan ) zoveel mogelijk te beperken.  
5 punten 
 
 



Fa-403 Medicatiebegeleiding toets 1, 24 oktober 2012 

   

5 

CE 
7.aEen oudere, vrouwelijke patiënt kom in de apotheek met een eerste uitgifte voor 
alendroninezuur 70 mg. Geef aan welke gebruiksinstructies u de vrouw geeft en leg 
gedetailleerd uit waarom u deze instructies geeft.  
 
De volgende instructies worden gegeven:  Heel doorslikken, niet kauwen, met water 
innemen, niet met melk, zittend of staand innemen met veel water, ten minste half uur voor 
het ontbijt innemen. Binnen 30 min. na inname niet gaan liggen. Achtergrond: de absorptie 
van alendroninezuur kan de slokdarm irriteren en beschadigen, met in het ergste geval een 
oesophagusulcus. Daarnaast kan voedsel de absorptie van alendroninezuur verminderen.  
 
b.Een week later meldt de vrouw zich weer in de apotheek met een recept voor Calci-Chew 
D3 500/800: een combinatiepreparaat met calcium en vitamine D. Geef aan waarvoor deze 
vrouw de combinatie waarschijnlijk gebruikt en geef aan waar de vrouw nu rekening mee 
moet houden en welk gebruiksadvies u haar geeft. 
 
De vrouw gebruikt deze combinatie voor osteoporose. (deze term moet nadrukkelijk 
genoemd zijn). Het is nu belangrijk om te benadrukken dat de resorptie van alendroninezuur 
wordt verminderd door calcium en zuivelproducten (melk), waardoor gelijktijdige inname 
niet mogelijk is. Het meest praktische advies is om de alendroninezuur ’s morgens in te 
nemen en de Calci-Chew ’s avonds. Er moet minstens 2-4 uur tussen zitten. 30 minuten is aan 
de korte kant, dit levert niet de volledige punten op, tenzij er duidelijk is aangegeven waarom 
specifiek voor 30 min is gekozen.   
 
8 
Hoest is een veelvoorkomende klacht in de openbare apotheek, vaak ten gevolge van een 
verkoudheid. Onderstaande patiënten hebben gedurende 3 dagen last van hoest. Ze komen 
voor advies in de apotheek. Geef aan of u onderstaande patiënten naar de huisarts zou 
verwijzen en waarom wel of niet. 
 

Patiënt  Verwijzen (JA/NEE) Waarom? 

Patiënt met HIV JA Patiënten met HIV hebben een onderdrukt 
immuunsysteem, waardoor zij zeer vatbaar 
zijn voor ernstige infecties 

Patiënt van 76 jaar  
 
 

JA Patiënt is oud en loopt hoog risico op 
pneumonie 

Kind van 2 jaar  NEE Hoest komt veel voor bij kinderen, alleen 
verwijzen bij alarmsymptomen of langdurig 
aangehouden hoest.  

Patiënt met 
refluxklachten  

NEE Niet nodig om meteen verwijzen. Hoest 
wellicht ten gevolge van reflux. PPI of H2-
antagonist adviseren. 
 

 


