
Blok FA 403 Medicatiebegeleiding  
Toets 2        01-12-2006 
 
Tijd:    09.00 – 11.00 uur 

Aantal vragen:  5 

Totaal aantal punten: 21 

Aantal pagina’s:  11 (incl. voorblad) 

 

DIT TENTAMEN BESTAAT UIT 2 DELEN: DEEL 1 VRAAG 1 en 2, DEEL 2 OVERIGE 

VRAGEN.  

 

Nota bene! 

- Het is tijdens de toets toegestaan om gebruik te maken van het 

Farmacotherapeutisch Kompas, Informatorium Medicamentorum, Standaarden voor 

Zelfzorg en je eigen aantekeningen, maar geen uitwerkingen van oude 

tentamens. 

 

- Motiveer altijd je antwoord, ook als het niet nadrukkelijk in de vraag vermeld staat. 

Antwoord kort en bondig. Het is niet nodig je antwoorden in ‘patiëntentaal’ te geven. 

Je mag dus jargon gebruiken. 

 

- De vragen worden door verschillende docenten nagekeken. Zet daarom op elk 

tentamenvel je naam en plaatsnummer. 

 

- Beantwoord de vragen op de stippellijn. Gebruik de achterzijde van het  tentamenvel, 

als de ruimte op de stippellijn niet voldoende is. 

 

 

Succes! 

 

 

 

========================================================= 

 

Ter informatie 

Met ingang van 1 oktober 2003 is de organisatie bij het afnemen van toetsen en tentamens 

van blokken bij de faculteit Farmaceutische Wetenschappen aangescherpt. 

Dit houdt voor jullie het volgende in: 

 

- Bij de ingang van de zaal hangt een lijst met deelnemers aan de toets voorzien van 

plaatsnummer. 

- Elke tafel heeft een nummer en je gaat zitten op de aangewezen plaatsnummers. 

- De surveillanten controleren de presentie aan de hand van een geldig legitimatiebewijs 

(collegekaart, paspoort, rijbewijs of OV-kaart). 

- Als je het tentamen af hebt, waarschuw je de surveillant. De surveillant en jijzelf tekenen 

het tentamen af. 

 

Verder gelden natuurlijk ook nog de algemene regels: 

- Mobiele telefoons zijn uitgeschakeld en zitten in de tas. 

- Surveillanten houden controle op toiletbezoek. 

- Door middel van een hand opsteken maak je kenbaar dat je een vraag hebt. 

- Word je betrapt op spieken dan volgt onverwijld uitsluiting van de toets. 
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Vraag 1 

De heer Jansen, 55 jaar, heeft twee jaar geleden een TIA (transient ischaemic attack) 

gehad. Tevens heeft hij 1 jaar geleden een longembolie gehad. Voor hypertensie wordt hij 

behandeld met furosemide. Zijn huidige medicatie is als volgt: 

 

Furosemide   1  x daags 40 mg 

Acetylsalicylzuur   1 x daags 80 mg 

Acenocoumarol   volgens schema trombosedienst 

Simvastatine   voor de nacht 80 mg 

 

a. Wat is uw mening over het hypertensiebeleid? Als er wegens een onvoldoende 

bloeddrukverlagend effect enalapril aan furosemide moet worden toegevoegd, waarmee 

moet dan rekening worden gehouden? Licht uw antwoorden toe. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

b. Welke farmacodynamische interactie zit er in de medicatie van deze patiënt? Is deze 

relevant? Welke van bijgaande afhandelingen voor deze interactie kiest u: A. negeren; B. 

contact opnemen met de voorschrijvende artsen? C. patiënt attenderen op bepaalde 

bijwerkingen.  

Motiveer uw antwoord en geef in geval van mogelijkheid B of C aan wat u de arts, resp. 

de patiënt precies adviseert. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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c. Voor een prostatitis wordt aan de heer Jansen cotrimoxazol 2 x daags 960 mg 

voorgeschreven door de uroloog. De apotheker belt de uroloog op om voor te stellen 

cotrimoxazol te vervangen door ofloxacine in verband met problemen met 

acenocoumarol. De uroloog antwoordt dat hij cotrimoxazol voorschrijft op geleide van 

een gevoeligheidsbepaling en dat een infectie toch ontregelend werkt op de cumarine-

instelling, dus dat de keuze van het antibioticum niet uitmaakt. Wat is uw mening over 

de interventie van de apotheker en de reactie van de uroloog? Licht uw antwoord toe. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

d. De heer Jansen krijgt voor een luchtweginfectie claritromycine 2 x daags 250 mg 

voorgeschreven. Met welk(e) middel(en) uit zijn medicatie geeft dit een relevante 

interactie, wat zijn de klinische consequenties van deze interactie(s) en hoe handelt u 

deze interactie(s) af? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

e. Omdat de patiënt ook lijdt aan trigeminusneuralgie (aanvalsgewijs optredende hevige 

neuropathische pijn van de aangezichtszenuw) wordt carbamazepine 3 x daags 200 mg 

voorgeschreven. Met welk(e) middel(en) uit de medicatie van de heer Jansen geeft dit 

een relevante interactie, wat zijn de klinische consequenties van deze interactie(s) en 

hoe handelt u deze interactie(s) af? 

 

………………………………………………………………………………………………… 



Naam student:                                                                           Plaatsnummer:  

 4 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Vraag 2 

De heer de Raad, 34 jaar, lijdt aan astma en aan een moeilijk te behandelen depressie. 

Eerst werkte nortriptyline 1 x daags 50 mg onvoldoende, daaraan is later paroxetine 

toegevoegd en toen was het effect bevredigend. Zijn huidige medicatie is als volgt: 

 

Nortriptyline     1 x daags 50 mg 

Paroxetine     1 x daags 20 mg 

Salbutamol inhalaties   zo nodig 4 x daags 100 mcg 

Salmeterol inhalaties    2 x daags 50 mcg 

Fluticason inhalaties    2 x daags 250 mcg 

 

Vanwege aanhoudende sexuele dysfunctie die belastend wordt voor de patiënt besluit de 

psychiater de patiënt over te zetten van paroxetine op mirtazapine. Binnen 2 weken zijn de 

symptomen van depressie weer in hevige mate teruggekeerd. 

 

a. Is het rationeel om op basis van sexuele dysfunctie van paroxetine over te stappen op 

mirtazapine. Verklaar uw antwoord ook farmacologisch. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 
b. Geef de meest waarschijnlijke verklaring voor de terugkeer van de verschijnselen van 

depressie bij de patiënt na de switch paroxetine  mirtazapine. Wat is de meest 

rationele oplossing voor het probleem? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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.………………………………………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………………………………………………… 

 

..………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

c. De nieuwe tweede apotheker van de apotheek van de heer de Raad vindt dat 

nortriptyline beter uit de medicatie zou kunnen vervallen, omdat de anticholinerge 

effecten een negatief effect hebben op de astma van de heer de Raad. Bent u het 

hiermee eens? Licht uw antwoord toe. 

 

.…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

d. Na overleg met de heer de Raad blijft de paroxetine in de medicatie gehandhaafd. Voor 

een spierverrekking krijgt de heer de Raad nu diclofenac 3 x daags 50 mg gedurende 1 

week. Welk interactie kan nu optreden? Geef het mechanisme, geef aan hoe relevant u 

het vindt en hoe u het interactiesignaal verder afhandelt. 

 

.………………………………………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………………………………………………… 

 

..………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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e. Voor een ventriculaire aritmie wordt aan deze patiënt sotalol toegediend. Met welk(e) 

geneesmiddel(en) geeft dit een interactiesignaal? Schat u dat signaal hier in als relevant? 

Kan de interactie worden omzeild door hier atenolol te geven in plaats van sotalol? Licht 

uw antwoorden toe. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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DEEL 2 
 
Vraag 3 

Op de spoedeisende hulp van en ziekenhuis wordt een vrouw van 61 jaar (ca 70 kg) 

binnengebracht na een suïcidepoging. Direct bij binnenkomst is bloed afgenomen.  Mevrouw 

is wat verward maar lijkt geen verminderd bewustzijn te hebben. Een bepaling van 

paracetamol levert 0 op. Haar ECG blijkt ernstig gestoord. Na enig moeizaam overleg geeft 

zij aan alle hartpillen van haar man in één keer te hebben ingenomen. Dit zou ongeveer 4 

uur voor binnenkomst in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden. Het blijkt om digoxine te 

gaan, tabletten van 250 microgram. Nu het verhaal wat duidelijker is geworden, wordt de 

apotheker gevraagd met spoed een digoxineconcentratie te bepalen. Aangezien er inmiddels 

weer 3 uur verlopen zijn sinds de bloedafname wordt een tweede bloedmonster afgenomen. 

De  digoxineconcentratie bij opname blijkt 10 microgram per liter te zijn, 3 uur later is deze 

6,5 microgram per liter.  

 

Digoxine (gegevens uit het Informatorium) 

therapeutische concentratie 0,8 – 2 microg/l,  

halfwaardetijd 40 uur, verdelingsvolume 7 l/kg, biologische beschikbaarheid 70%,  

 

 

 

a. Verklaar de daling van de digoxineconcentratie in de eerste drie uur na opname.  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

b. Geef een schatting van het aantal ingenomen tabletten. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

c. Wanneer verwacht u dat mevrouw veilig (zonder hartbewaking) naar huis kan gaan? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Wanneer de creatinineconcentratie van mevrouw niet 90 maar 200 mMol/l zou zijn, 

beïnvloedt dat uw antwoorden op vraag A, B ,of C? Zo ja, hoe dan? 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

Vraag 4 
Een man van 48 jaar wordt al jaren behandeld met clomipramine 2x daags 75 mg. Bij een 

polikliniekbezoek wordt bloed afgenomen voor een plasmaconcentratiebepaling. Er wordt 

gevonden: clomipramine 0,24 mg/l en desmethylclomipramine 0,36 mg/l. De psychiater 

besluit de dosering te verlagen naar 2x daags 50 mg.  

 

Clomipramine  (gegevens uit het Informatorium) 

halfwaardetijd ca 20 uur, biologische beschikbaarheid 50% (first-pass), wordt via CYP1A2 

en/of 2C19 omgezet in de werkzame metaboliet desmethylclomipramine (t½  = ca. 40 uur). 

Deze omzetting wordt geremd door fluvoxamine. Zowel clomipramine als 

desmethylclomipramine worden via CYP 2D6 omgezet in niet werkzame 

hydroxymetabolieten. 

 

 

 

a. Welke nieuwe steady state concentraties verwacht u en wanneer worden deze bereikt? 

 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Wat verandert er aan de klaring en de plasmaconcentraties van clomipramine en 

desmethylclomipramine wanneer fluvoxamine wordt toegevoegd? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Hoeveel tijd na het toevoegen van fluvoxamine zou u een nieuw bloedmonster afnemen 

om de gevolgen van deze interactie te bekijken? Leg uit waarom. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

d. Beantwoord de vragen B en C voor het geval dat niet fluvoxamine, maar carbamazepine 

wordt toegevoegd aan de clomipraminebehandeling. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Vraag 5 

Paracetamol gedraagt zich bij de gangbare doseringen als een geneesmiddel met een eerste 

orde eliminatiekinetiek. Bij ernstige intoxicaties is er echter sprake van verzadiging van de 

metaboliserende systemen.  

 

Paracetamol (gegevens uit het Informatorium) 

 

Paracetamol wordt na orale toediening snel en vrijwel volledig geabsorbeerd. Biologische 

beschikbaarheid: > 90 % 

De maximale plasmaconcentratie wordt na 0,5 –2 uur bereikt. 

De plasma-eiwitbinding is ongeveer 25% 

Het wordt gemetaboliseerd in de lever en uitgescheiden met de urine, voornamelijk in de 

vorm van het glucuronide en het sulfaatconjugaat, en ongeveer 5% onveranderd. 

De eliminatiehalfwaardetijd varieert van 1 tot 4 uur. 

Verdelingsvolume: 1 liter / kg 

Bloedspiegelgegevens:  

 therapeutisch: 10-20 μg/ml 

 toxisch: > 150 μg/ml, 4 uur na inname 

 

 

 

a. Teken in een grafiek het verloop van de spiegels bij een acute intoxicatie met 40 

tabletten van 500 mg (concentratie / tijd – curve over de eerste drie etmalen; geef de 

eenheden op x- en y-as duidelijk aan).   
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b. Teken in een grafiek de relatie tussen concentratie en omzettingssnelheid (V) voor 

paracetamol. Op de x-as komt de concentratie (0 tot 300 mg/liter).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c. Welke farmacokinetische parameters zijn uit deze grafiek af te lezen?  Licht kort toe.  

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 


