
Vragen toets 1  FA-403 22 oktober  MET UITWERKING 
 
1 t/m 3  Marjolijn Roper 
 
1. Een mevrouw komt aan de balie en vraagt om een pijnstiller.  

 
1a) Welke vier vragen stel je in ieder geval en waarom? (6 punten) 
 
In ieder geval vragen: voor wie het is (kind/volwassene), om wat voor pijn gaat het (chronisch dus 
langdurig gebruik of acuut), welke geneesmiddelen hij/zij nog meer gebruikt (interacties/contra-
indicaties), heeft u er zelf al iets aan gedaan (reden: om ander medicijngebruik te achterhalen) 
Alleen WHAM vragen :3 punten ,  met uitleg maximaal 3 punten erbij. 
 
1b) De keus valt uiteindelijk op diclofenac 25 mg tabletten, verpakking van 20 stuks. Geef kort 
antwoord op de volgende vragen van mevrouw: (4 punten) 
 

A. Na hoeveel tijd begint het te werken?  
B. Hoe lang houdt de werking aan? 
C. Welke bijwerkingen kan ik verwachten? 
D. Mag ik het gebruiken tijdens de zwangerschap? 

 
Antwoorden: A. 1 uur, B. 6 uur, C. maagklachten D. nee  
1 punt per goed antwoord 
 
2. Mevrouw Vink (75 jaar) gebruikt de volgende geneesmiddelen:  

 
amlodipine 5 mg 1dd 
isosorbidedinitraat ret 60 mg 1dd 
simvastatine 40 mg 1dd   
acetylsalicylzuur 80 mg 1dd 
 

Mevrouw gebruikte regelmatig (1-2 keer per week) domperidon tegen zure oprispingen, maar dat is 
sinds kort niet meer verkrijgbaar zonder recept. Ze vraagt u daarom om een alternatief. 
2a) Zouden de zure oprispingen ook een bijwerking kunnen zijn van één of meer van de 
geneesmiddelen? Zo ja welk(e)?  (2 punten) 
Ja, amlodipine kan reflux geven en acetylsalicylzuur  en isosorbidedinitraat maagklachten 
(bij twee goed 2 punten) 
 
2b) Welk zelfzorggeneesmiddel adviseert u haar en waarom? (3 punten) 
 
Domperidon is niet geregistreerd voor refluxklachten. Gezien haar medicatie, is het aan te raden om 
omeprazol uit te proberen. Bij effect kan ze het chronisch gaan gebruiken. Andere 
maagmiddelen(antagel, H2 blokker) ook goed gerekend, mits goed onderbouwd. 
 
3. Bij welke van de volgende geneesmiddelen kunnen maag-/slokdarmklachten optreden en wat is 
het mechanisme erachter? (ga uit van chronisch gebruik) (5 punten) 
 
diclofenac 50 mg 3dd1   PGE2 remming, minder opbouw slijmvlies 
paracetamol 500 mg 3dd2  geen specifieke maagklachten 
alendronaat 70 mg 1w1  vast kleven van tablet in slokdarm; gevolg is perforaties 
prednison 20 mg 1dd1   maagklachten door verhoogde zuurproductie 
levothyroxine 0,1 mg 1dd1  geen effect op maag 



 
 
 
4 t/m 6 Lenneke Minjon 
 
4. De heer Peters krijgt voor de eerste keer hydrochloorthiazide omdat hij last heeft van hypertensie. 
De huisarts heeft hem verteld dat dit een plastablet is. Zijn vrouw gebruikt furosemide en hij weet 
dat dit ook een plastablet is. Hij vraagt zich af wat het verschil is tussen deze twee geneesmiddelen.  
 
4a) .Leg het verschil uit tussen hydrochloorthiazide en furosemide aan de hand van het 
werkingsmechanisme en geef daarbij aan welke van de twee sterker diuretisch werkt (hoeft niet in 
lekentaal). (5 punten) 

 
Hydrochloorthiazide is een thiazidediureticum en werkt in het distale deel van de tubulus in de nier op 
de Na/Cl transporter. 
Furosemide is een lisdiureticum en werkt in het stijgende deel van de lus van Henle op de Na/K/Cl 
cotransporter.  
Furosemide grijpt aan op een punt waar de osmotische gradiënt een hoge waarde heeft, hierdoor 
hebben lisdiuretica een sterke diuretische werking. In de distale tubulus zijn al veel zouten 
geresorbeerd en dus is furosemide een potentere vochtafdrijver dan hydrochloorthiazide. 

 
4b) De heer Peters geeft aan dat zijn vrouw vaak last heeft van hoest en vraagt zich af of het door 
een van de geneesmiddelen kan komen die zij gebruikt. Mevrouw gebruikt:  

- Metoprolol mga 50mg 
- Furosemide 40mg 
- Enalapril 5mg 
- Acetylsalicylzuur 80mg 
- Simvastatine 40mg 

Geef aan door welk(e) geneesmiddel(en) deze bijwerking veroorzaakt kan worden en leg uit hoe deze 
bijwerking ontstaat. (2 punten) 
 
Enalapril: remt de afbraak van bradykinine. Accumulatie van bradykinine kan de oorzaak zijn van de 
hoest. 
 
4c) Noem drie  indicaties van metoprolol. (3 punten) 
 
Hypertensie, hartfalen, hartritmestoornis, angina pectoris, profylaxe van migraine. 
 
5. Er komt een man aan de balie die last heeft van diarree.  
 
5a)Wanneer stuur je iemand met diarree niet naar de huisarts. Omcirkel het juiste antwoord (1 
punt): 
 

A. Bij diarree afgewisseld met obstipatie gedurende enkele weken. 
B. Bij chronische diarree (meer dan 2 weken). 
C. Een man van 60 jaar met waterdunne diarree gedurende 2 dagen. 
D. Bij vermoeden van uitdroging. 

 
5b) Noem vijf adviezen om de kans op reizigersdiarree te verminderen voor mensen die op vakantie 
gaan (4 punten). 
 



Grote zorgvuldigheid bij de keuze van wat men eet of drinkt, kan het risico van reizigersdiarree 
verminderen, maar niet helemaal uitsluiten. Enkele tips hiervoor zijn de volgende. 

- Handen vaak en goed wassen met zeep. 
- Niet al het water is drinkwater! Bij twijfel aan de kwaliteit van het drinkwater kan men 

mineraalwater, verpakt vruchtensap, vers gekookt water of thee drinken. 
- Niet eten: 

o schepijs of andere etenswaren aan een straatstalletje 
o ongekookt, rauw voedsel (zoals schelpdieren) 
o ongeschild fruit 
o koude salades 
o ongepasteuriseerde melkproducten 
o niet goed doorgebakken vlees. 

- Let erop dat warme maaltijden heet worden geserveerd. 
- Goede hygiëne als men zelf kookt: 

o verhitten is erg belangrijk om bacteriën te doden. Breng het eten snel aan de kook 
(100 graden Celcius) en laat het 15 minuten doorkoken. 

o vaat afwassen in heet sop 
o schone droogdoeken gebruiken. 
o restjes alleen in de koelkast bewaren. 

 
 
 
6. Mevrouw Plomp (38 jaar) komt aan de balie met hoestklachten. Zij wil graag een geneesmiddel om 
haar kriebelhoest te verminderen. Ze weet alleen niet zo goed wat ze mag gebruiken aangezien zij 
ook zwanger is.  
6a) Geef aan wat het eerste keuze-middel is met hoestprikkeldempende werking dat gebruikt mag 
worden bij zwangerschap (2 punten). 
Noscapine 
 
6b) Mevrouw wil ook graag een hoestdrankje voor haar dochtertje.  
Op de WHAM vragen krijg je de volgende antwoorden: 
W: dochtertje 
H: 3 dagen 
A: veel laten drinken en honing gegeven 
M: geen    
Wat wil je nog meer weten om tot een juist advies te komen? Noem drie vragen. (3 punten) 
Hoe oud is uw dochtertje? 
Wat voor soort hoest is het: een droge hoest of is er ook sprake van slijm? (Productieve of niet 
productieve hoest) 
Heeft uw dochtertje nog andere klachten, zoals kortademigheid, koorts of oorpijn? 
 
7 t/m 9 Prem Adhien 
 
7. Kies bij elk van de onderstaande geneesmiddelen het juiste advies (genummerd van 1 t/m 4) met 
betrekking tot de rijvaardigheid. Plaats het juiste getal( 1, 2, 3, of 4) op de stippellijn. Er is maar één 
getal per geneesmiddel mogelijk, maar een getal kan wel vaker voorkomen. (5 punten) 
 
1. 16 uur na inname kunt u vellig auto rijden 
2.  in de eerste week geen autorijden 
3.  8 uur na inname kunt u veilig autorijden 
4.  de eerste paar dagen mogelijk last van slaperigheid en duizeligheid, daarna rijveilig 
 



A. Carbamazepine (bedoeld voor chronisch gebruik bij epilepsie) …………2………… 
B. Oxazepam (zo nodig voor de nacht 10 mg)   …….…1………… 
C. Temazepam (zo nodig voor de nacht  10 mg)    …….……3……… 
D. Amitriptyline (bedoeld voor chronisch gebruik bij depressie) ………2…………... 
E. Paroxetine (bedoeld voor chronisch gebruik bij depressie) …………4………… 
 
 
8a) Leg uit waarom duizeligheid kan optreden bij gebruik van timolol oogdruppels (3 punten) 

 

Timolol is een betablokker. Als het in de bloedbaan terechtkomt, zal het de bloeddruk verlagen. Door 

een verlaging van de bloeddruk, kan duizeligheid optreden. 

 

8b) Hoe zou men dit kunnen voorkomen? (3 punten) 

 

Om te voorkomen dat de timolol oogdruppel in de bloedbaan terechtkomt (en dus duizeligheid kan 

veroorzaken), is het belangrijk dat de traanbuis (aan de neuskant van het oog) tijdens het druppelen 

tot en met 1 tot 3 minuten na het druppelen wordt dicht geduwd. Hierdoor wordt voorkomen dat het 

in de bloedbaan terecht kan komen. 

 

9a) Welke niet medicamenteuze adviezen geef je bij voetschimmel? Geef er vijf. (3 punten) 

Wanneer de volgende hygiënische maatregelen worden getroffen, is de kans op het (opnieuw) krijgen 

van een schimmelinfectie het kleinst: 

•  Was de voeten elke dag, het liefst met weinig of helemaal geen zeep; als zeep gebruikt wordt 
dan bij voorkeur een pH5-wastablet of een neutrale wasemulsie  

• Droog de voeten zorgvuldig en grondig af, vooral tussen de tenen  
• Draag elke dag schone sokken die het transpiratievocht goed opnemen en de huid droog 

houden, bijvoorbeeld katoenen of wollen sokken  
• Draag goed ventilerend schoeisel, bij voorkeur van leer en wissel bij voorkeur dagelijks van 

schoenen; laat de schoenen tussendoor goed drogen  
• Laat de schoenen zo vaak mogelijk uit en loop op blote voeten of kousenvoeten  
• Draag slippers in gemeenschappelijke douche- of (zwem) badruimtes 
 

9b) Welk  zelfzorgmiddel adviseer je aan een 6 maanden zwangere vrouw van 25 jaar met 

voetschimmel? Motiveer je antwoord (2 punten). 

Miconazol of clotrimazol. Het eerste keuze-middel terbinafine wordt als zelfzorg afgeraden omdat 
nog niet genoeg gegevens bekend zijn om de veiligheid tijdens de zwangerschap te garanderen. 

 

9c) De mevrouw uit vraag 9b) is gestopt met antidepressiva voor de zwangerschap. Zij is nu 6 
maanden zwanger en heeft een recidief depressie. De huisarts wil een antidepressivum starten en 
vraagt u om advies. Welke middel(en) adviseert u en welke adviezen geeft u bij het gebruik. (4 
punten) 
Citalopram, fluoxetine of sertraline zijn veilig gebleken.  In de eerste drie maanden van de 
zwangerschap worden de organen gevormd. Vanwege het risico van paroxetine op ernstige 
aangeboren afwijkingen heeft het de voorkeur om, als er een keuze gemaakt kan worden, 
preconceptioneel over te gaan op een andere SSRI. Indien niet overgegaan kan worden op een ander 
middel heeft het de voorkeur zo mogelijk paroxetine in het eerste trimester te doseren tot maximaal 
20-25 mg per dag. (bron: SSRI-gebruik in zwangerschap en lactatie)(2 punten) 



  
Alle SSRIs zijn redelijk veilig in deze fase van de zwangerschap (1 punt), maar ze kunnen allemaal 
onttrekkingsverschijnselen geven bij het kind( 1 punt) 
 
 


