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TOETS FA-MA102           13 april 2018 
 
Tijd:   17:30-20:00 uur 
Aantal vragen:  11 
Aantal bijlagen:                2 

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 2). Hierin staan onder andere 

gegevens over doseringen, verkrijgbare sterktes, CYP-remming en CYP-substraten.  
 
 
Vraag 1 
De onderstaande geneesmiddelen worden gebruikt door een man van 53 jaar: 
• aripiprazol 10 mg 1 dd 1 
• nortriptyline 50 mg 1 dd 1 
• lithium 400 mg MGA 1 dd 3 
• oxazepam 10 mg  4 dd 1 
 
Deze patiënt is drie jaar geleden opgenomen geweest op de psychiatrische afdeling van een 
ziekenhuis in verband met een ernstige manie. Op dit moment is er sprake van ernstige depressieve 
klachten met suïcidale gedachten.  
 
a. Wat vindt u van de toepassing van aripiprazol en nortriptyline bij deze patiënt? Licht uw 

antwoord toe. (4 punten) 
 
• aripiprazol: niet werkzaam / niet evidence-based / niet geregistreerd bij bipolaire depressie 
• nortriptyline: niet/nauwelijks werkzaam bij bipolaire depressie  
• nortriptyline: kans op manieprovocatie 
 
b. Wat is vermoedelijk het therapeutisch doel van lithium bij deze patiënt? (3 punten) 
 
 Lithium heeft tegen bipolaire depressie geen uitgesproken effect, maar kan nuttig zijn ter profylaxe 
van een manie en is werkzaam tegen suïcidale gedachten. 
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c. De patiënt heeft last van tremor. De huisarts stelt voor om de dosering lithium van 1200 naar 800 

mg per dag te verlagen. Vindt u dit een goed idee? Licht uw antwoord toe. (2 punten)  
 
Geen goed idee: lithium heeft alleen zin als de spiegels in het therapeutisch gebied liggen (0,6 – 0,8 
mmol/liter).  
 
 
Vraag 2 
Een jongeman van 17 jaar, bekend met onder meer autisme, woede-uitbarstingen en een depressie 
met angstklachten, wordt door een jeugdpsychiater behandeld met de onderstaande middelen:  
 

• oxazepam 10 mg 2 dd 1 
• risperidon 0,5 mg 1 dd 1    

 
Er komt een recept van de psychiater binnen voor citalopram 1 dd 10 mg. De stagiair in de apotheek 
analyseert deze medicatie. Zij stelt vast dat citalopram een risico is voor een patiënt van deze leeftijd.  
 
a. Op welk risico doelt de stagiair? (2 punten)  
 
Bij jongeren kunnen suïcidale gedachten worden uitgelokt door het gebruik van een antidepressivum. 
 
b. De stagiair wil de voorschrijver opbellen om nortriptyline te adviseren in plaats van citalopram. 

Geef de twee belangrijkste redenen waarom nortriptyline bij deze patiënt geen optimaal voorstel 
is. Het gaat om andere redenen dan de anticholinerge bijwerkingen van nortriptyline. (4 punten)  

 
• de toename van suicidale gedachten Dit is zowel voor SSRI’s als TCA’s gevonden en geldt 
vermoedelijk ook voor andere antidepressiva. Vervangen van citalopram door een ander 
antidepressivum ivm deze complicatie heeft hier vermoedelijk geen zin.  
• tweede argument tegen nortriptyline: nauwelijks serotonerge werking → weinig effect te 
verwachten tegen de angstklachten.  
• derde argument: indien het antidepressivum zou worden gebruikt als middel om suïcide mee 
te plegen, is de kans op “succes” groter dan bij een SSRI (veel toxischer bij een intoxicatie).  
• vierde argument: TCA’s bij jongeren onder de 18 jaar: weinig onderzoek en vrijwel geen 
positieve resultaten. Dus niet evidence based. (dit hoeven studenten niet te weten). 
 
 
Vraag 3 
Een vrouw van 53 jaar meldt zich bij de huisarts met ernstige depressieve klachten. Ze is niet eerder 
met een antidepressivum behandeld geweest. De huisarts besluit escitalopram voor te schrijven. 
Zes weken later zijn haar depressieve klachten niet of nauwelijks verbeterd. Ze slaapt nog steeds 
slecht, komt nauwelijks het huis uit en is vaak moe. Beoordeel de onderstaande door de huisarts te 
nemen vervolgstappen (3 x 3 punten):  
 
a. Voeg quetiapine toe (opbouwen tot 150 mg per etmaal). 
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Toevoegen aan een middel dat niet of nauwelijks werkt is niet logisch. Daar komt bij: escitalopram 
was het eerste middel, switchen ligt dan veel meer voor de hand dan de meer ingrijpende introductie 
van een antipsychoticum. Toevoegen van quetiapine is een behoorlijke stap (bijwerkingen, o.a. 
gewichtstoename). Dus geen goed idee. 
 
b. Vervang escitalopram door mirtazapine (’s morgens 15 mg + ’s avonds 30 mg). 
 
Is een goede optie: de slaapklachten zullen hier vermoedelijk beter op reageren dan op de SSRI  
 
c. Vervang escitalopram door bupropion (2 dd 150 mg). 
 
Is een goede optie. De vermoeidheidsklachten zullen hier goed op kunnen reageren. Voor de 
slaapklachten is bupropion vermoedelijk niet nuttig. 
 
 
Vraag 4 
In de onderstaande figuur is een vereenvoudigde versie van het metabolisme van amitriptyline 
weergegeven. De percentages geven aan wat de relatieve bijdragen van de verschillende CYP-
enzymen is aan de klaring van amitriptyline en nortriptyline bij een populatie zonder afwijkende 
enzymactiviteit.  
Overige farmacokinetische gegevens van amitriptyline: F (biologische beschikbaarheid) = 50%; Tmax 
= 3 uur; V = 1200 liter; t½ amitriptyline = 18 uur; t½ nortriptyline = 36 uur.   
 

 
 
De onderstaande vraag levert geen punten op maar is een hulpvraag, om de beantwoording van de 
latere vragen te vereenvoudigen. 
 
Stel: een patiënt gebruikt chronisch 2 dd 50 mg amitriptyline, hoeveel nortriptyline wordt er dan per 
etmaal in het lichaam gevormd?  
 
Per etmaal komt 100 * 0,5 = 50 mg amitriptyline in het systeem (dosering * biologische 
beschikbaarheid). Onder steady-state-conditiezijn aanvoer en afvoer (door metabole omzetting) aan 
elkaar gelijk, dus er wordt ook 50 mg per etmaal omgezet. Daarvan wordt 80% in nortriptyline 
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omgezet (zie plaatje). Dat is dus 40 mg (met verwaarlozing van het iets lagere molecuulgewicht van 
nortriptyline). 
 
Mevrouw Q. is een EM voor CYP2D6 en een PM voor CYP2C19. Ze wordt behandeld met amitriptyline 
2 dd 50 mg.  
a. Zijn de te verwachten concentraties van amitriptyline en nortriptyline hoger of lager dan bij een 

“normale” enzymactiviteit (= EM) van beide enzymen. Licht uw antwoord toe. (2 punten)  
 
Amitriptylinespiegel hoger: klaring is veel lager: neemt af tot misschien wel nl. 20 %. 
De nortriptylinespiegel is veel lager: er wordt nauwelijks meer nortriptyline gevormd (in werkelijkheid 
kunnen andere enzymen ook ami → nor omzetten, bijv 3A4 en 1A2). 
 
b. Een andere patiënt, de heer T. (52 jaar), gebruikt al enige tijd amitriptyline, 2 dd 50 mg, in 

verband met een depressie. Zijn farmacogenetisch profiel laat geen bijzonderheden zien. Op een 
dag start de neuroloog een behandeling met de enzyminductor carbamazepine in verband met 
aangezichtspijn. De amitriptyline dosering wordt voorlopig niet aangepast. Welke veranderingen 
in de spiegels van amitriptyline en nortriptyline zijn, na instellen van een nieuw evenwicht, te 
verwachten? Geef in uw antwoord aan welke orde van grootte u ongeveer verwacht van het 
effect van de interactie. Licht uw antwoord toe.  (4 punten)  

 
Aanname: enzyminductie leidt tot een driemaal grotere activiteit van het betreffende enzym.  
Carbamazepine induceert CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 en CYP3A4. 
 
Belangrijk uitgangspunt: carbamazepine kan veel CYP’s induceren, maar heeft geen effect op de 
activiteit van CYP2D6. CYP2C19 wordt wel geïnduceerd. Amitriptyline: de klaring neemt sterk toe (100 
(=80+20) 260 (=3*80 + 20), dus x 2,6)  de spiegels zullen sterk dalen.  
Nortriptyline: de dagelijkse synthese neemt enigszins toe: in plaats van 80% van de dagelijks 
toegediende hoeveelheid (zie vraag a) wordt nu naar schatting 95% (range: 80 – 100%) van de 
amitriptyline in nortriptyline omgezet. De activiteit van CYP2C19 neemt een factor 3 toe, dus de 
afbraak van nortriptyline in totaal neemt ook toe: 100  (80 + 3*20): factor 1,4.  
Kortom: de spiegels van nortriptyline zullen wat dalen (ca 30%).  
 
 
Vraag 5 
Lees het abstract in bijlage 1 en beantwoord daarna de onderstaande vragen. 
 
a. Dit onderzoek is alleen uitgevoerd in ambulante (niet opgenomen) mensen die begonnen met 

clozapinebehandeling. Dat was 41.1% van alle mensen die begonnen met clozapine. Heeft dit 
gevolgen voor de interne of externe validiteit van dit onderzoek? Wat kan het gevolg zijn voor de 
resultaten en de interpretatie daarvan? (3 punten) 

 
Antwoord: dit kan een gevolg hebben voor de externe validiteit, de gevonden resultaten en conclusies 
zijn alleen geldig voor niet-opgenomen patiënten. Het zou kunnen dat er ambulante patiënten minder 
ernstig ziek zijn (zowel psychiatrisch als somatisch) en daardoor een ander (lager?) risico op cardiale 
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bijwerkingen hebben. Anderzijds kan het ook zo zijn dat bij opgenomen patiënten er beter op cardiale 
problemen wordt gemonitord en dat ze daardoor eerder gezien worden.  
 
b. Ziet u naar aanleiding van deze resultaten redenen om verder onderzoek te doen? Licht toe. (3 

punten)  
 
Antwoord: In principe niet. Het gevonden absolute risico is bijzonder laag, het onderzoek was 
voldoende groot, het is onwaarschijnlijk dat er blootstelling of uitkomsten zijn gemist. Twee kleine 
redenen om eventueel verder onderzoek te doen: (1) replicatie van het onderzoek in een andere 
setting/database ter bevestiging van de gevonden resultaten. (2) Uitbreiding naar opgenomen 
patiënten die clozapine gebruiken. 
 
 
Vraag 6 
Een meisje van 17 jaar oud gebruikt de volgende medicatie: 

Risperidon 3mg  1 maal per dag 2 tabletten 
Temazepam 10mg  voor de nacht 1 capsule zonodig 

  
Ze is 3 maanden geleden gediagnostiseerd met schizofrenie, waarna de kinder- en jeugdpsychiater 
risperidon heeft voorgeschreven.  
  
Na de start met risperidon heeft ze last gekregen van opgezette borsten, haar menstruatie is 
onregelmatiger en ook komt er soms vocht uit een tepel. De kinder- en jeugdpsychiater stelt 
hyperprolactinemie vast. Het meisje voelt zich door deze bijwerkingen erg onzeker en wil graag een 
ander antipsychoticum voorgeschreven krijgen.  
 
Er is een nieuw antipsychoticum op de markt gekomen en de kinder- en jeugdpsychiater vraagt zich 
af of deze bijwerkingen ook bij dit nieuwe geneesmiddel op zouden kunnen treden.   
De naam van het nieuwe antipsychoticum is cariprazine. In de Samenvatting van de 
productkenmerken (SmPC) staat onder het kopje ‘Farmacodynamische eigenschappen’ de volgende 
informatie: 

Bron: Bijlage 1 Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) Reagila (cariprazine), 13 juli 2017 
  
a. Beredeneer op basis van de farmacologische eigenschappen van risperidon en cariprazine of u 

verwacht dat de bijwerkingen waar het meisje last van heeft ook zullen optreden bij cariprazine. 
(4 punten) 

Farmacologische eigenschappen en werkingsmechanisme 

Het werkingsmechanisme van cariprazine is niet volledig bekend. Het therapeutisch effect van 
cariprazine kan echter tot stand komen via een combinatie van een partieel agonistische werking op de 
dopamine D3- en D2-receptoren en serotonine 5-HT1A-receptoren en een antagonistische werking op de 
5-HT2B-, 5-HT2A- en histamine H1-receptoren. Cariprazine heeft een lage affiniteit voor serotonine 5-
HT2C-receptoren en α1-adrenerge receptoren. Cariprazine heeft geen noemenswaardige affiniteit voor 
muscarinerge acetylcholinereceptoren.  
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Gewoonlijk: dopamine op D2 receptor  remming afgifte prolactine door de hypofyse 
(tuberoinfundibular dopamine pathway). Deze pathway is ook bij iemand met schizofrenie niet 
aangedaan door de ziekte en verloopt normaal. 
Risperidon: D2-receptor antagonist  door blokkade D2 receptoren verhoogde afgifte prolactine  
hyperprolactinemie, wat kan leiden tot de bijwerkingen waar het meisje last van heeft. 
Cariprazine is een partiele D2 agonist  geen volledige blokkade D2 receptoren (geen volledige 
agonist en geen volledige antagonist, maar er tussenin)  prolactine afgifte wordt niet zodanig 
gestimuleerd zoals bij volledige blokkade van de D2 receptor  verhoging van prolactine zal 
minder/afwezig zijn, dus er zijn minder/geen bijwerkingen veroorzaakt door hyperprolactinemie te 
verwachten.  
Zowel risperidon als cariprazine antagoneren de 5-HT2A receptor. Blokkade van deze receptor kan 
leiden tot minder prolactine afgifte. 
 
Drie jaar later ziet de medicatielijst er als volgt uit: 

Olanzapine 20mg  1 maal per dag 1 tablet 
Metformine 500mg  1 maal per dag 2 tabletten 
Simvastatine 40mg  1 maal per dag 1 tablet voor de nacht 
Ibuprofen 400mg  3 maal per dag 1 tablet zo nodig bij hoofdpijn 
Temazepam 20mg  1 maal per dag 1 capsule voor de nacht zo nodig 

 
Mevrouw, inmiddels 20 jaar oud, is ingesteld op olanzapine en dit geneesmiddel is bij haar effectief 
als behandeling van de symptomen van schizofrenie. Nu komt ze bij de psychiater met klachten van 
tardieve dyskinesie: ongecontroleerd bewegen van de armen en benen, smakken, kauwbewegingen 
en andere abnormale bewegingen van het gezicht. De psychiater besluit olanzapine om te zetten 
naar clozapine. 
 
b. Hoe ontstaat de bijwerking tardieve dyskinesie? (2 punten)  
 
 Verhoogde gevoeligheid of upregulatie D2-receptoren in het striatum veroorzaakt door langdurige 
blokkade van deze receptoren door gebruik van antipsychotica. 
 
c. Wat vindt u van de overstap naar clozapine bij deze patiënt? Benoem hierbij tevens het 

belangrijkste voordeel en twee belangrijke nadelen van het gebruik van clozapine bij deze 
patiënt. (4 punten) 

 
Voordeel: 
Overstap naar clozapine in geval van tardieve dyskinesie kan effectief zijn omdat het verbetering kan 
geven van de klachten, mits nog niet irreversibel. Het is een goede keus om te switchen. 
 
Nadelen: 

• Door gebruik van clozapine is er kans op agranulocytose en dus moet er regelmatig bloed 
geprikt worden (eerste 18 weken iedere week, daarna minimaal iedere 4 weken).  

• Meer sedatie ( mogelijk is de temazepam niet meer nodig) 
• Hypersalivatie 
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• Gewichtstoename en metabole afwijkingen  wat zeker niet gewenst is bij deze patiënt 
gezien de diabetes (maar olanzapine geeft ongeveer evenveel risico op gewichtstoename en 
metabole afwijkingen en is misschien wel de oorzaak van het ontstaan van de diabetes). 

 
 
Vraag 7 
Mevrouw K. staat aan de balie in de apotheek. Ze gebruikt sinds 4 maanden sertraline tegen 
depressieve klachten. Haar depressie is nu onder controle.  
Ze vertelt dat ze nu ongeveer een maand zwanger is. Nadat ze gisteren de bijsluiter van sertraline 
gelezen heeft, is ze erg geschrokken van de tekst die in de bijsluiter gemeld staat onder het kopje 
‘zwangerschap’. Ze vraagt zich af wat te doen en komt advies vragen. 
 
De bijsluiter van sertraline meldt het volgende: 

 
Bron: bijsluiter Sertraline 50 mg PCH, 25 augustus 2015.  
 
Wat is uw advies over het gebruik van sertraline tijdens de zwangerschap door deze patiënt en wat is 
uw onderbouwing voor dit advies? (5 punten) 
 
Mevrouw gebruikt het antidepressivum nu 4 maanden. In de richtlijnen wordt aangeraden de 
behandeling bij een goede respons 6 maanden voort te zetten.  
Niet behandelen van een depressie kan ook nadelige gevolgen hebben voor zowel moeder als kind, 
zoals vroeggeboorte en laag geboortegewicht, hier dient dus een afweging gemaakt te worden.  
Echter, mevrouw is al zwanger en gebruikt een SSRI. Switchen of stoppen tijdens de zwangerschap is 
niet gewenst door de kans op een terugval.  
Daarnaast is er ruime ervaring met sertraline gebruik tijdens de zwangerschap en is er geen sterk 
verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. 
Conclusie: behandeling met sertraline voortzetten. 
 
 
Vraag 8 
Het medicatieoverzicht van mevrouw Z., 43 jaar, ziet er als volgt uit: 
 
Geneesmiddel Dosering Startdatum Actueel 
Metoprolol mga 100mg 1 maal per dag 1 tablet 15 augustus 2016 Ja 
Acenocoumarol 1mg Volgens schema trombosedienst 15 augustus 2016 Ja 
Cetirizine 10mg Zonodig bij hooikoorts 10 mei 1995 Ja 
 
 
Mevrouw heeft last van een paniekstoornis en is daarvoor naar de huisarts geweest. De huisarts wil 
starten met sertraline en vraagt uw advies hierbij. 
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a.  Hoe kan de huisarts de behandeling met sertraline het beste starten? Geef hier minimaal drie 

adviezen over. (3 punten) 
 

- Insluipen: de eerste weken kunnen de paniekaanvallen/de angst toenemen en daarnaast 
lijken patienten met een angststoornis gevoeliger voor bijwerkingen. Dus bijvoorbeeld: start 
met 50mg gedurende 1-2 weken en deze ophogen tot een hogere effectieve dosering (100-
200mg).  

- Eventueel kan gedurende de eerste 2-4 weken een benzodiazepine worden voorgeschreven 
om de initiële angsttoename op te vangen. Let op dat deze ook weer gestaakt wordt. 

- Na ongeveer 6 weken evalueren of het effectief is (respons, remissie) om vervolgstappen te 
bepalen, bijv. doorgaan of switchen. 

- Trombosedienst inlichten over start sertraline, ivm interactie acenocoumarol en risico op 
bloedingen (doe je als apotheker, wel goed om arts op de hoogte te stellen). 

- Interactie met metoprolol / advies gedragstherapie: geen punten. 
 
Ruim een jaar later ziet het medicatieoverzicht van mevrouw er als volgt uit: 
 
Geneesmiddel Dosering Startdatum Actueel 
Citalopram 40mg 1 maal per dag 1 tablet 1 maart 2017 Ja 
Sertraline 100mg 1 maal per dag 1,5 tablet 7 januari 2017 Nee, stop 
Oxazepam 10mg 3 maal per dag 1 tablet 7 januari 2017 Ja 
Metoprolol mga 100mg 1 maal per dag 1 tablet 15 augustus 2016 Ja 
Acenocoumarol 1mg Volgens schema trombosedienst 15 augustus 2016 Ja 
Cetirizine 10mg Zonodig bij hooikoorts 10 mei 1995 Ja 
 
 
b.  Wat vindt u van de huidige behandeling van de paniekstoornis bij deze patiënt? Ga zowel in op 

de keuze voor citalopram, het gebruik van citalopram en het gebruik van oxazepam. (4 punten) 
 
Citalopram:  
SSRI’s zijn eerste keus behandeling van een paniekstoornis. Indien de eerste SSRI niet werkt, kan 
worden overgestapt op een andere SSRI als tweede stap. Dat is hier blijkbaar gedaan.  
Gezien het gebruik van metoprolol en acenocoumarol heeft mevrouw waarschijnlijk last van een 
hartritmestoornis. Citalopram kan de QT-tijd verlengen. Indien hier bij deze vrouw een hoger risico op 
is, kan citalopram beter worden omgezet. 
(Mevrouw gebruikt de citalopram nu ruim een jaar. Als de paniekstoornis onder controle is, zou 
afbouwen een optie kunnen zijn.  niet meegenomen in puntentelling) 
 
Oxazepam:  
Waarschijnlijk gestart om de eerste weken van de behandeling met sertraline te overbruggen. Ook 
kan het nog zijn gebruikt tijdens de switch van sertraline naar citalopram. Bij mevrouw is deze 
waarschijnlijk niet meer gestopt, dus er kan sowieso gekeken worden of deze afgebouwd kan worden. 
Langdurig gebruik kan onder andere leiden tot afhankelijkheid. 
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Vraag 9 
Onderzoekers willen weten of er genetische verschillen zijn tussen patiënten met chronische 
schizofrenie en gezonde controles. Hiervoor wordt speeksel afgenomen voor DNA-onderzoek bij 
1100 patiënten (cases) en 1100 controles. De onderzoekers vonden dat SNP’s in twee genen 
(CACNA1C en CACNB2) alleen voorkwamen bij de cases en niet bij de controlegroep.  
 
a. Leg uit waar de afkorting SNP voor staat en wat een SNP is. (3 punten) 
 
SNP staat voor Single Nucleotide Polymorfisme; het betreft een wijziging van 1 nucleotide op een 
bepaalde positie in het DNA. Het is de meest voorkomende vorm van genetische variatie (zie HC 
Biomarkers & Farmacogenetica).  
 
  
b. Wat voor type biomarkers zijn de SNPs in CACNA1C en CACNB2 volgens de classificatietabel van 

Davis et al. (artikel uit de zelfstudie-opdracht)? Licht uw antwoord toe. (3 punten) 
 
Diagnostische of trait biomarkers. Het betreft een meetbare karakteristiek voor ziektestatus 
(chronische schizofrenie in dit geval). Zie tabel 1 in artikel Davis.  
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Vraag 10 
Een patiënt gebruikt al 2 jaar paroxetine 1 dd 40 mg voor een depressie. Recent nemen de 
verschijnselen toe en de arts wil daarom overstappen op mirtazapine 1 dd 30 mg. De site 
wiki.psychiatrienet.nl geeft het volgende advies: 
 

 
http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/Paroxetine-mirtazapine, geraadpleegd 06-04-2018 
 
Wat vindt u van dit advies? Licht uw antwoord toe. Geef een alternatief switchschema als u het 
schema van deze site niet optimaal vindt. (4 punten) 
 
In het advies wordt paroxetine langzaam afgebouwd, dit is logisch ivm de grote kans op 
onttrekkingsverschijnselen van paroxetine. Paroxetine wordt eerst helemaal afgebouwd voordat 
mirtazapine wordt gestart. Vermoedelijk is dit gedaan vanwege de farmacokinetische interactie 
tussen paroxetine en mirtazapine: paroxetine is een sterke CYP2D6 remmer, mirtazapine wordt 
gedeeltelijk omgezet via CYP2D6. Mirtazapine wordt echter maar voor een klein gedeelte omgezet via 
CYP2D6, het interactie-effect is vermoedelijk niet heel relevant. Er is ook geen risico op het 
serotoninesyndroom. Het schema is aan de voorzichtige kant, er kan hier ook cross tapering worden 
gedaan met als voordeel minder risico op verdere verergering depressie. Mirtazapine vanwege de 
farmacokinetische interactie wel voorzichtig insluipen. 
Mogelijkheid van een alternatief schema: 
Dag -7: paroxetine 20 mg, mirtazapine 7,5 mg 
Dag 1: paroxetine 10 mg, mirtazapine 15 mg 
Dag 8: paroxetine 5 mg, mirtazapine 22,5 mg 
Dag 16: mirtazapine 30 mg 
 
 
  

http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/Paroxetine-mirtazapine
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Vraag 11 

Hieronder staan enkele kinetische gegevens van fluvoxamine uit het Farmaceutisch Kompas. Deze 
gegevens kunt u nodig hebben voor de beantwoording van de onderstaande deelvragen.  

Kinetische gegevens: 

Resorptie Volledig 

F 53%. 

T max 3–8 uur 

V d 25 l/kg. 

Metabolisering in de lever via fase 1-reactie, o.a. via CYP2D6 tot inactieve 
metabolieten. 

Eliminatie via de nieren als metaboliet, 4% onveranderd 

Halfwaardetijd 13–15 uur na enkelvoudige en 17–22 uur na meervoudige toediening. 

 
a. Verklaar het verschil in “halfwaardetijd” van fluvoxamine na enkelvoudige toediening en 

meervoudige toediening. Is de terminologie “halfwaardetijd” in het Kompas bij fluvoxamine juist 
gekozen? (4 punten)   

De halfwaardetijd wordt hier langer bij meervoudige toediening. Een aantal SSRI’s vertonen niet-
lineaire kinetiek (zie college productzorg en werkcollege productzorg): dit is o.a. het geval voor 
fluvoxamine. De kinetiek zit tegen de V-max aan en er is in dat geval sprake van een kinetisch proces 
dat richting een 0de-orde proces gaat. (Dus langere “t-half” en aangezien het geen 1ste orde proces 
meer is, mag je eigenlijk ook niet van een halfwaardetijd spreken.)  

b. In Nederland zijn uitsluitend fluvoxamine I.R. (immediate release) tabletten in de handel. Buiten 
Nederland zijn er echter ook sustained release capsules verkrijgbaar. In welke situatie kan een 
sustained release formulering van fluvoxamine zinvol zijn? (4 punten)  

 
De normale “halfwaardetijd” van fluvoxamine is 17-22 uur. Bij normale doseringen zal 1-2 keer per 
dag doseren dan voldoende zijn. Wordt de dosering echter hoger, dan zal vaker doseren ook nodig 
worden (immers geen constante halfwaardetijd). Een sustained release toedieningsvorm kan dan de 
patiënten compliance verhogen en tevens zal de spiegel ook gelijkmatiger zijn.  
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Bijlage 1: abstract vraag 5 
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Bijlage 2: 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     ++  



Naam: ……..……..……..……..……..……..................................    Collegekaartnr.:  ……..……..……..……..…….. 

Uitwerking toets MA102 Farmacotherapie op maat 13 april 2018                                                Pagina 15 van 15 
 

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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