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TOETS FA-MA102           10 november 2017 
 
Tijd:   15:30-18:00 uur 
Aantal vragen:  10 
Aantal bijlagen:                3 

Plaatsnummer: 
 
Paraaf student: 
 
Paraaf surveillant: 
 

 
• Bij elke vraag is een ruime hoeveelheid lijntjes voor het antwoord beschikbaar. Dat betekent niet 

dat alle ruimte ook benut behoeft te worden: op de meeste vragen is een kort en bondig 
antwoord mogelijk. 

• Licht altijd uw antwoord toe, ook als daar niet expliciet om wordt gevraagd. Bij de beoordeling en 
becijfering wordt gelet op volledigheid van het antwoord, op de afwezigheid van overbodige en 
niet ter zake doende informatie, en op de juistheid en precisie van de formulering van het 
antwoord.  

• Het gebruik van een rekenapparaat is tijdens deze toets niet toegestaan. 
• Er is een gegevensblad met extra informatie aanwezig (bijlage 3). Hierin staan onder andere 

gegevens over doseringen, verkrijgbare sterktes, CYP-remming en CYP-substraten.  
 
 
Vraag 1 
Kruis aan welke uitspraken over de behandeling van patiënten met angststoornissen juist zijn:    
 
O een hoge dosering venlafaxine (225 mg per dag) is gemiddeld effectiever dan paroxetine in 
een standaarddosering (20 mg per dag) bij patiënten met paniekstoornis die tevens depressief zijn.  
 
O met sertraline voorkom je paniekaanvallen, met alprazolam behandel je de acute 
symptomen van paniekaanvallen.  
 
O bij langdurig gebruik van alprazolam bij patiënten met paniekstoornis treedt regelmatig 
tolerantie op.  
 
O de heer T. (68 jaar) lijdt aan paniekstoornis. In verband met onvoldoende effect van zijn SSRI 
wordt een TCA overwogen. De beste keuze is hier nortriptyline. 
 
O de onderhoudsdoseringen van SSRI’s bij de behandeling van paniekstoornis zijn gemiddeld 
vergelijkbaar met die bij de behandeling van depressie. 
 
O bij patiënten met sociale fobie (sociale angststoornis) is profylaxe met propranolol een 
“evidence based” en gelijkwaardig alternatief voor een SSRI.  
 
O bij patiënten met obsessief-compulsieve stoornis (OCS; OCD) is de werkzaamheid van de TCA 
clomipramine tegen de kernsymptomen van deze aandoening aangetoond.   
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O bij patiënten met obsessief-compulsieve stoornis (OCS; OCD) is de werkzaamheid van de 
benzodiazepine alprazolam tegen de kernsymptomen van deze aandoening aangetoond.   
 
(1 – 4 antwoorden goed: 0 punten; 5 goed: 1 punt; 6 goed: 3 punten; 7 goed: 5 punten; 8 goed: 7 
punten) 
 
 
Vraag 2 
De onderstaande medicatie wordt gebruikt door mevrouw T. (64 jaar). Zij lijdt aan een bipolaire 
stoornis. De afgelopen jaren was ze met name depressief.  
 
• venlafaxine 225 mva  1 dd 1   (P) 
• lithiumcarb. 300 mg 1 dd 2   (P) 
• lithiumcarb. 100 mg 1 dd 1   (P) 
• levothyroxine 100 mcg 1 dd 1   (H) 
• aripiprazol 10 mg  1 dd 1   (P) 
• temazepam 10 mg  an 2      (H) 
 
(an = voor de nacht; (P) = voorgeschreven door psychiater; (H) = voorgeschreven door huisarts).  
 
Op welke punten is deze medicatie niet optimaal? Wat zijn uw voorstellen ter verbetering? Licht uw 
antwoord toe. (4 punten) 
 
Wat is niet optimaal: 
- venlafaxine: effectiviteit bij bipolaire depressie gering + kans op manieprovocatie 
- aripiprazol: niet werkzaam (c.q. niet evidence based) bij bipolaire depressie 
Verbetervoorstellen:  
- venlafaxine afbouwen 
- aripiprazol --> quetiapine (evt.: olanzapine of olanzapine/fluoxetine). Bijkomend voordeel: 
temazepam mogelijk niet meer nodig.  
- ook een optie: lamotrigine. 
 
NB: de levothyroxine wordt voorgeschreven door de huisarts, vermoedelijk ter behandeling van de 
bijwerking hypothyreoidie van lithium; niet als therapeuticum bij de psychiatrische stoornis. 
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Vraag 3 
Dhr. P., 62 jaar, heeft 3 jaar geleden een myocardinfarct doorgemaakt. Hij gebruikt de volgende 
medicatie: 
- acetylsalicylzuur 1dd 80mg 
- bisoprolol 1dd 5mg 
- enalapril 1dd 10mg  
 simvastatine 1 dd 20 mg 
- fluvoxamine 1dd 100mg ‘s morgens en 1dd 50mg ‘s avonds 
- movicolon 1dd 1sachet (tegen obstipatie) 
Dhr. heeft een al vaker een ernstige depressie gehad die in het verleden is behandeld met sertraline, 
echter gaf dit bij de huidige episode onvoldoende effect. Sinds een aantal maanden krijgt hij 
fluvoxamine. Dhr. P. reageert goed op deze medicatie, maar heeft een verminderd libido als 
vervelende bijwerking. De huisarts vraagt u om advies. 
 
a. Wat vindt u van de volgende behandelmogelijkheden? Neem farmacologische eigenschappen, 

bijwerkingen, evidence voor effectiviteit en patiëntkenmerken mee in uw antwoord. (3x 2 
punten) 

 
o Dosering fluvoxamine verlagen 
De dosering verlagen kan mogelijk wat doen tegen deze bijwerking. De vraag is of je de dosering wil 
verlagen aangezien dhr. hierop goed reageert en hij al een ander SSRI heeft geprobeerd. 
 
o Switchen naar nortriptyline 
Nortriptyline is ongeveer even effectief als een SSRI bij depressie, echter is het voor deze patiënt geen 
goede keuze. Dhr. heeft waarschijnlijk in het verleden een myocardinfarct gehad en dan zijn TCA’s 
gecontraindiceerd, vanwege o.a. tachycardie en verlengd QT interval. Daarnaast geeft het ook nog 
anticholinerge bijwerkingen, zoals obstipatie, waar deze patiënt al last van heeft en kan het ook 
seksuele stoornissen geven. 
 
o Switchen naar bupropion 
Bupropion kan effect geven op de depressie en heeft weinig seksuele stoornissen vanwege de 
heropname van dopamine en noradrenaline en dus niet serotonine. Echter kan bupropion obstipatie 
en tachycardie als bijwerking geven, wat bij deze patiënt ongewenst is. 
 
De huisarts besluit dhr P. te gaan behandelen met bupropion, en hij reageert hier gelukkig goed op. 
Op een dag komt hij in de apotheek met het volgende recept: 
Temazepam 20 mg, 30st, 1x daags 1 capsule voor de nacht 
 
b. Wat zou de farmacologische achtergrond van de slapeloosheid kunnen zijn? (2 punten) 
 
Bupropion is een heropname remmer van dopamine en noradrenaline. Het werkt een soort van 
‘activerend’ en kan daarom slaapproblemen geven.  
 
 



Toets MA102 Farmacotherapie op maat 10 november 2017                                                Pagina 4 van 15 
 

Vraag 4 
Een patiënt gebruikt de onderstaande combinatie van geneesmiddelen:  
- Lithium 1dd 800mg 
- Duloxetine 1dd 90mg  
- Quetiapine m.g.a. 1dd 300mg 
- Oxazepam 1-3dd 10mg z.n. 
 
a. Wat vindt u van de farmacotherapeutische behandeling als het om onderstaande indicaties zou 

gaan? Licht uw antwoord toe aan de hand van evidence voor effectiviteit bij de betreffende 
indicatie. (3x 2 punten) 

 
o Bipolaire stoornis 
Een BPS kan behandeld worden met verschillende groepen. Lithium zou hier als onderhoudstherapie 
gegeven kunnen worden ter voorkoming van een manie, quetiapine als onderhoud tegen een 
bipolaire depressie en duloxetine ook als het gaat om een ernstige depressie. Echter heeft duloxetine 
mogelijk een verhoogd risico op het uitlokken van een manie. 
  
o Schizofrenie 
Schizofrenie wordt vaak behandeld met een antipsychoticum, in dit geval quetiapine. (Echter is de 
dosering hier dan laag). Gebruik van lithium zie je wel eens bij schizofrenie, maar heel weinig 
evidence. Duloxetine zou eventueel kunnen bij de negatieve symptomen. 
  
o Therapieresistente depressie 
Bij een TRD kan je na switchen gaan combineren of augmenteren. Augmenteren van een AD kan met 
lithium of een AP. Er is geen evidence voor de combinatie van beide. Maar het zal best gedaan 
worden in de praktijk.  
 
Bij navraag bij de behandelend psychiater blijkt het hier te gaan om een ernstige, moeilijk 
behandelbare depressie, met suïcide neiging.  
Er komt een recept binnen voor carbamazepine 2 dd 200mg, voorgeschreven door de 
anesthesioloog. Bij navraag blijkt dit voor trigeminusneuralgie (aangezichtspijn) te zijn. 
Carbamazepine is een sterke inductor van CYP3A4, CYP2C9 en CYP1A2. 
 
b. Wat is de meest relevante interactie die u met de huidige medicatie verwacht en wat is de 

farmacologische achtergrond van deze interactie? Hoe zou u deze interactie afhandelen? Licht 
uw antwoord toe. (3 punten) 

 
Quetiapine wordt afgebroken door CYP3A4. Carbamazepine induceert CYP3A4, hierdoor daalt de 
spiegel van quetiapine. Hierdoor kan de werking van quetiapine afnemen. Er is wel een actieve 
metaboliet norquetiapine, maar de spiegels hiervan zijn laag. Mede hierdoor is de klinische relevantie 
beperkt.  
Afhandeling: de psychiater inlichten dat de effectiviteit van quetiapine kan afnemen en mogelijk de 
dosering moet worden verhoogd. Quetiapine vervangen door een andere stemmingsstabilisator ligt 
minder voor de hand als de patiënt goed op de medicatie is ingesteld. Carbamazepine vervangen ligt 
gezien de indicatie ook niet voor de hand. 
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Vraag 5 
Van Haldol® (haloperidol) zijn verschillende producten in de handel, waaronder: tabletten met o.a. 1, 
5 en 10 mg haloperidol, een heldere druppelvloeistof die 2mg/mL haloperidol bevat (voor oraal 
gebruik) en een depotpreparaat voor intramusculaire toediening. Het depotpreparaat bevat 
haloperidoldecanoaat (de ester van haloperidol met decaanzuur) opgelost in sesamolie. Het 
depotpreparaat is verkrijgbaar in twee sterktes: 50mg/mL (1 en 3mL ampullen) en 100mg/mL (alleen 
1 mL ampullen). Hieronder staan wat gegevens over haloperidol:  
 
De oplosbaarheid in water van de vrije base is 1,4 mg/100 mL. Haloperidol is goed oplosbaar in 
verdund zuur. De pKa is 8,4. Haloperidol wordt na orale toediening goed geabsorbeerd. De  
eliminatiehalfwaardetijd bedraagt 12-38 uur na orale toediening en ongeveer 3 weken  na I.M. 
toediening van de depotformulering.  
Een onderhoudsdosering van 100mg/per 4 weken (bij psychosen, I.M. depotproduct) is vrij gangbaar. 
Deze dosering kan op twee manieren worden bereikt: toediening van 2mL van de 50mg/mL of 1 mL 
van de 100mg/mL. In beide gevallen is de absolute hoeveelheid haloperidol hetzelfde, echter blijkt de 
steady state na toediening van 1 mL 100mg/mL lager te zijn dan na toediening van 2 mL van de 
50mg/mL.  
 
a. Geef een mogelijke verklaring voor (1) het bovengenoemde verschil in steady state na toediening 

van de twee verschillende depots en (2) het feit dat de eliminatie-halfwaardetijd na toediening 
van tabletten anders is dan na toediening van het depot. (5 punten) 

(1) De snelheidbepalende stap bij de afgifte uit het depot zal de hydrolyse zijn van de ester. De 
hydrolysesnelheid is v.n. afhankelijk van de waterpenetratie in de sesamolie. 2mL heeft een groter 
oppervlak beschikbaar voor waterpenetratie dan de 1mL. De 2mL zou dus sneller kunnen afgeven… 
(Andere aannemelijke verklaringen kunnen soms ook goed worden gerekend) (2) We hebben hier te 
maken met een zeer langzame afgifte: er is dan vaak sprake van A.R.L.E.. Dat is hier ook het geval. 
 
“Bij psychose” is niet de enige indicatie van haloperidol: een andere indicatie is o.a. “bij misselijkheid 
en braken in de palliatieve fase” De normdosering volgens het Informatorium Medicamentorum is in 
dit geval: (oraal) 1-2 mg, 2 keer per dag.  
 
Mensen in de palliatieve fase kunnen vaak wat lastiger slikken: er wordt dan bij misselijkheid ook wel 
eens gebruik gemaakt van de bovengenoemde druppelvloeistof. De toediening is in dat geval dan 
makkelijk via de wangzak. Men moet er dan echter wel op bedacht zijn dat deze toediening van 
haloperidol via de wangzak ongeveer twee keer zo sterk werkt dan orale toediening.  
 
b. Geef algemene verklaringen voor het feit dat toediening via de wangzak een hogere 

beschikbaarheid geeft dan orale toediening. Geef tevens aan wat de juiste verklaring is voor dit 
fenomeen bij haloperidol in het bijzonder. (3 punten) 

 
Algemeen: Er kunnen problemen zijn m.b.t. de oplosbaarheid of de permeabiliteit. De orale 
beschikbaarheid kan in dat geval lager zijn dan toediening via de wangzak. Ontleding in de maag kan 
ook een oorzaak zijn. (In dat geval wordt er echter vaak gebruik gemaakt van een maagsapresistente 
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coating bij tabletten.) Tot slot is een hoge first pass natuurlijk ook mogelijk. Haloperidol is in deze lage 
dosering een BCS klasse I A.P.I. Bij haloperidol is de verklaring dus v.n. de mate van first-pass. 
 
 
Vraag 6 
Lees het abstract in bijlage 1 en beantwoord de onderstaande vragen. 
 
a. In een secundaire analyse is het risico op hartafwijkingen bij het ongeboren kind tijdens het 

gebruik van lithium tijdens de zwangerschap vergeleken met het risico tijdens het gebruik van 
lamotrigine. Leg uit waarom de onderzoekers deze secundaire analyse uitgevoerd zullen hebben. 
(3 punten) 

 
Vrouwen die lamotrigine gebruiken, lijden (vermoedelijk) ook aan een bipolaire stoornis. Daarmee 
wordt confounding by indication tegengegaan. 
 
b. Zou je op basis van dit onderzoek kunnen concluderen dat lithium in een dosering van minder 

dan 900 mg het risico op hartafwijkingen bij het ongeboren kind niet verhoogt en op dit punt dus 
veilig is voor gebruik tijdens de zwangerschap? Waarom wel of niet? (3 punten) 

 
Hoewel het risico bij doseringen van minder dan 900 mg niet statistisch significant verhoogd is, ligt de 
puntschatting wel (ruim) boven de 1 en zijn de 95% betrouwbaarheidsintervallen breed. Ook bij de 
lage doseringen kan niet worden uitgesloten dat er een 2-4 keer verhoogd risico op aangeboren 
cardiale afwijkingen is. Je kunt dus niet zomaar concluderen dat deze doseringen wel veilig zijn. 
 
 
Vraag 7 
Mevrouw D, 27 jaar oud, staat onder behandeling van een psychiater. Op 22-jarige leeftijd is de 
diagnose schizofrenie gesteld. In het verleden is zij behandeld met olanzapine en risperidon, maar 
deze middelen hadden onvoldoende effect. Sinds een aantal jaar wordt zij effectief behandeld met 
clozapine 400 mg per dag. De vrouw ervaart echter speekselvloed als vervelende bijwerking.  
 
a. Met welke geneesmiddelgroep kan speekselvloed behandeld worden? Welk farmacologisch 

mechanisme van deze groep zorgt voor een afname van de speekselvloed? Licht uw antwoorden 
toe. (2 punten) 

 
Parasympathicolytica zoals glycopyrronium. Effect komt tot stand door anticholinerge werking, 
blokkade van muscarinereceptoren in de mond waardoor de afgifte van speeksel vermindert. 
 
Mevrouw D. is sinds zes weken zwanger, dan leest zij het volgende in de bijsluiter van clozapine: 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
De volgende verschijnselen kunnen voorkomen bij pasgeboren baby’s van moeders die in de laatste 
drie maanden van de zwangerschap dit middel gebruikt hebben: trillen, spierstijfheid en/of zwakte, 
slaperigheid, onrust (agitatie), ademhalingsproblemen en moeite met voeden. 
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U mag geen borstvoeding geven gedurende de behandeling met dit middel. Clozapine, de werkzame 
stof van dit middel, kan overgaan in de moedermelk en kan van invloed zijn op uw baby. 
 
De vrouw schrikt van alles wat ze leest. ‘Als ik dit middel tijdens het derde trimester nog steeds 
gebruik kan mijn kind ziek worden! En kan ik dan vervolgens echt geen borstvoeding geven?’. Ze gaat 
naar de apotheek om de apotheker om advies te vragen. 
De apotheker raadpleegt de informatie op de Kennisbank en de site van de Teratologie Informatie 
Service (TIS), deze informatie staat in bijlage 2. 
 
b. Welke afwegingen maakt u bij de bepaling van de meest geschikte behandeling van mevrouw D. 

tijdens de zwangerschap? Welk advies geeft u? Neem in uw advies de informatie van de TIS en 
de Kennisbank over gebruik van clozapine tijdens zwangerschap mee, licht het antwoord toe. (5 
punten) 

 
Punten die meespelen bij de afweging: 
-Wisselen of stoppen van antipsychotica bij goed ingestelde patiënten wordt niet aanbevolen. De 
mogelijke nadelige gevolgen voor moeder en kind van een onbehandelde psychose tijdens de 
zwangerschap zijn groter dan de risico's van een medicamenteuze behandeling. Plotseling stoppen 
kan gevaarlijk zijn. 
-Volgens TIS nog geen aanwijzigingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bij 
clozapinegebruik, echter gebaseerd op beperkte gegevens (ruim 100 zwangerschappen). 
-Stel dat moeder toch perse wil switchen naar alternatief met meer ervaring: 
Hoogst waarschijnlijk niet effectief omdat al 2 andere middelen zijn geprobeerd. Daarnaast is 
clozapine het meest effectief. 
-Onrust wegnemen bij moeder: geef aan dat de (mogelijke) onthoudingsverschijnselen bij de 
pasgeboren baby van tijdelijke aard zijn, en dat andere atypische antipsychotica dit risico ook geven.  
 
c. Welk advies geeft u aan mevrouw D. ten aanzien van het geven van borstvoeding als zij clozapine 

gebruikt? Neem in uw advies de informatie van de TIS en de Kennisbank over gebruik van 
clozapine tijdens borstvoeding mee, licht het antwoord toe. (3 punten) 

 
Volgens TIS bij borstvoeding: Bij clozapinegebruik is er slaperigheid bij de zuigeling gemeld. 
Daarnaast zijn er case-reports van agranulocytose en vertraagde spraakontwikkeling. Gezien de ernst 
van de bijwerking agranulocytose en het feit dat in Nederland goede flesvoeding verkrijgbaar is, zou 
het advies moeten zijn om borstvoeding af te raden. Clozapine vervangen heeft niet de voorkeur als 
de patiënt hier goed op ingesteld is, bovendien is met andere atypische antipsychotica ook weinig 
ervaring met gebruik tijdens lactatie. (Antwoord: afraden want de bijsluiter raadt het af is onvolledig, 
in de vraag staat dat antwoord gebaseerd moet zijn op informatie TIS en Kennisbank) 
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Vraag 8 
Een vrouw van 78 jaar gebruikt de volgende medicatie: 

Furosemide 40 mg   1 dd 2 tabletten 
Enalapril 10 mg   1 dd 1 tablet 
Bisoprolol 5 mg   1 dd 1 tablet 
Lithiumcarbonaat 300 mg 2 dd 1 tablet 
Olanzapine 10 mg  1 dd 1 tablet 
Fluoxetine 20 mg  1 dd 1 tablet 
Diazepam 2 mg   3 dd 1 tablet  

 
De laatste controle van de bloedwaarden gaf de volgende resultaten: eGFR 45 ml/min, Li 0,89 
mmol/l, Na 137 mmol/l (norm 135-145 mmol/l), K 3,8 mmol/l (norm 3,5-5 mmol/l).  
 
De vrouw krijgt een Salmonella-infectie, met braken en diarree als gevolg. Ze herstelt op zich snel van 
deze infectie, maar na enkele dagen voelt ze zich weer misselijk en duizelig. Door haar trillende 
handen heeft ze moeite spullen op te pakken en vast te houden. 
 
Wat is, gelet op de verschijnselen en de patiëntkenmerken, de meest logische verklaring voor de 
bovenstaande verschijnselen? Geef een farmacologische verklaring voor het ontstaan hiervan. Welke 
risicofactoren ziet u die het ontstaan hiervan kunnen bevorderen? (5 punten) 
 
Vermoedelijk verschijnselen van een lithiumintoxicatie, ontstaan door verlies van water en natrium 
door de diarree en braken. Hierdoor gaat de nier ter compensatie proximaal meer natrium terug 
resorberen. Lithium wordt volledig via glomerulaire filtratie uitgescheiden en gedeeltelijk proximaal 
terug geresorbeerd. Dit is gekoppeld aan de terugresorptie van natrium. De toename van de 
terugresorptie van natrium heeft ook een toename van de lithiumterugresorptie tot gevolg en een 
stijging van de bloedspiegel. 
Risicofactoren: een vrij hoge uitgangswaarde van lithium, hartfalen/furosemide gebruik (geeft ook 
risico op een verstoorde zout/water huishouding), hoge leeftijd, verminderde nierfunctie. 
 
 
Vraag 9 
Een vrouw van 47 jaar wordt voor een paniekstoornis sinds enkele jaren behandeld met de volgende 
medicatie: 

Paroxetine 1 dd 60 mg  
Diazepam 3 dd 5 mg 

 
Omdat de klachten verergeren, wil de behandelend psychiater haar overzetten van paroxetine naar 
clomipramine, in eerste instantie op te bouwen naar 100 mg/dag.  
 
Geef in een concreet schema aan hoe de omzetting van paroxetine naar clomipramine bij deze 
patiënt kan plaatsvinden. Houd hierbij rekening met farmacodynamische interacties, 
farmacokinetische interacties en risico op onttrekkingsverschijnselen. Licht uw antwoord toe. (5 
punten) 
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FD interacties: geen, de combinatie paroxetine + clomipramine geeft geen groot risico op het 
serotoninesyndroom. FK interacties: paroxetine is een sterke CYP2D6 remmer, de actieve metaboliet 
desmethylclomipramine is substraat voor CYP2D6. Clomipramine daarom langzaam insluipen, gezien 
de hoge dosering paroxetine valt een sterke remming van CYP2D6 te verwachten. 
Onttrekkingsverschijnselen: paroxetine geeft een hoger risico op onttrekkingsverschijnselen, en wordt 
in een hoge dosering al langere tijd gebruikt. Het risico op onttrekkingsverschijnselen is hier groot, 
daarom heel langzaam uitsluipen.  
Een mogelijk schema: 
Week 1: paroxetine 50 mg 
Week 2: paroxetine 40 mg, clomipramine 10 mg 
Week 3: paroxetine 30 mg, clomipramine 25 mg 
Week 4: paroxetine 20 mg, clomipramine 25 mg 
Week 5: paroxetine 10 mg, clomipramine 50 mg 
Week 6: stop paroxetine, clomipramine 50 mg 
Week 7: clomipramine 75 mg 
Week 8: clomipramine 100 mg 
 
 
Vraag 10 
Onderzoekers willen weten of het meten van grijzestofpatronen op een MRI-scan gebruikt kan 
worden om te voorspellen welke patiënten met ernstige depressie baat zullen hebben bij 
elektroconvulsieve therapie. Vijftig patiënten worden in twee groepen ingedeeld. De ene groep krijgt 
medicatie, de andere krijgt medicatie en ECT. Beiden groepen worden prospectief gevolgd en om de 
6 weken wordt een MRI scan uitgevoerd en wordt de Hamilton Depression Rating Scale afgenomen.  
 
a. Het meten van grijzestofpatronen wordt gezien als een beeldvormende biomarker. Leg uit 

waarom het aan de definitie van een biomarker voldoet. (3 punten) 
 
Definitie biomarker zoals het aan bod is gekomen tijdens het HC: “A defined characteristic that is 
measured as an indicator of normal biological processes, pathogenic processes, or responses to an 
exposure or intervention, including therapeutic interventions”.  
Grijzestofpatronen worden gezien als een objectief meetbare indicator van een biologische toestand.  
 
b. Hoe zou deze beeldvormende biomarker geclassificeerd worden volgens de classificatie-tabel van 

Davis et al. (artikel uit de zelfstudie-opdracht)? (3 punten) 
 
Als een biomarker voor behandelresponse, het gaat namelijk om de response op ECT.  
Volgens Davis et al. is een response biomarker “A measurable characteristic capable of indexing the 
probability of response to a given treatment to potentially assist clinicians in selecting therapeutic 
options for an individual patient”.  
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Bijlage 1: abstract vraag 6 
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Bijlage 2: informatie gebruik clozapine tijdens zwangerschap en lactatie (zie ook ommezijde pagina 
voor vervolg) 

TIS Atypische antipsychotica tijdens zwangerschap 

 



Toets MA102 Farmacotherapie op maat 10 november 2017                                                Pagina 12 van 15 
 

TIS atypische antipsychotica tijdens lactatie

 

 

KNMP Kennisbank clozapine tijdens zwangerschap en lactatie 
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Bijlage 3: gegevensblad 
 
Mate van remming van enkele CYP-enzymen door antidepressiva 

middel CYP1A2 CYP2C9 CYP2C19 CYP2D6 CYP3A4 

fluoxetine  ++ ++ +++ + 

paroxetine    +++  

sertraline    +  

(es)citalopram    +  

fluvoxamine +++ ++ +++ + ++ 

      

venlafaxine    +  

duloxetine    ++  

      

bupropion    +++  

+  =  zwakke remmer; klinisch zelden relevant 

++  =  zwak tot matige remmer; klinisch meestal niet relevant 

+++  = sterke remmer; klinisch potentieel relevant 
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Antidepressiva als substraat voor CYP-enzymen 

middel 1A2 2C9 2C19 2D6 3A4 Overig 
(es)citalopram   +  +  
fluoxetine    ++   
fluvoxamine +   +   
paroxetine    ++   
sertraline   +  +  
       
duloxetine +   +   
venlafaxine    + +  
       
bupropion      2B6 
mirtazapine    + +  
       
amitriptyline ++  +++ + + Actieve metaboliet nortriptyline 
clomipramine ++  +++ + + Actieve metaboliet 

desmethylclomipramine 
desmethylclomipramine    +++ +  
imipramine ++  ++ ++ +  
nortriptyline    +++ +  

 

 

Antipsychotica als substraat voor CYP-enzymen 

middel 1A2 2C9 2C19 2D6 3A4 Overig 
clozapine ++      
haloperidol    + +  
olanzapine +      
risperidon    ++ +  
quetiapine     ++  
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Gangbare dosering bij depressie, te verkrijgen sterktes en halfwaardetijden van enkele 
antidepressiva: 

 Onderhouds-
dosering bij 
depressie (mg) 

Te verkrijgen 
sterktes 
tabletten 

t½ (uur) bijzonderheden 

fluoxetine  20  20 40 – 90 actieve metaboliet:  160 - 200 
uur 

paroxetine 20 10; 20; 30 ca. 20  
sertraline 100-150 50; 100 ca. 24  
citalopram 20-40  10; 20; 30; 40 25 – 35  
escitalopram 10-20 5; 10; 15; 20 25 – 35  
fluvoxamine 100-150 50; 100 ca. 20  
venlafaxine 150-225 37,5; 75; 150; 

225 
ca. 5 desmethylvenlafaxine: ca. 11 

uur 
duloxetine 60-120 30; 60 8-17  
bupropion 150-300 150; 300 ca. 20  
mirtazapine 30-45 15; 30; 45 20 – 40  
amitriptyline 100-300 10; 25; 50 10-25 nortriptyline: 15-93 uur 
nortriptyline 100-150 10; 25; 50 15-93   
clomipramine 100-150 10;25  12-36 desmethylclomipramine: 36 

uur 
 
 
Aanbevolen doseringen van quetiapine bij verschillende indicaties 
Schizofrenie 

• behandeling psychose  ca. 600 mg / dag 
• profylaxe   ca. 600 mg / dag 

 
Bipolaire stoornis 

• maniebehandeling   ca. 600 mg / dag 
• depressiebehandeling   ca. 300 mg / dag 
• profylaxe    ca. 300 – 600 mg / dag   

 
Therapieresistente depressie 

• naast antidepressivum (alleen XR) ca. 150 mg / dag 
 
Slaapstoornis (niet geregistreerde indicatie) 

• 25 – 50 mg voor de nacht 
 
 
Aanbevolen doseringen van olanzapine bij verschillende indicaties 
Schizofrenie en bipolaire stoornis: 5-20 mg/dag 
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