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FA-403    Toets 1 Medicatiebegeleiding     25 oktober 2010 
 

Tijd: 9.00-10.00     Plaats: Educatorium alpha 

Totaal aantal pagina’s:   

Totaal aantal vragen:  11 

Totaal aantal deelvragen:  13 Totaal aantal punten: 65 

5 punten per deelvraag, tenzij anders vemeld  

 

 

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 collegekaartnummer en tafelnummer!! De vragen worden namelijk door 

verschillende docenten nagekeken. 

 

 

JE HOEFT NIET JE NAAM IN TE VULLEN IVM PROEF ANONIMISEREN TOETSING  

 

Collegekaartnummer:                         Tafelnummer: 

TS 

 

1. U werkt als student in apotheek X tijdens de zaterdag. Op een stille zaterdagochtend komt 

uw huisgenote Janine binnen. Ze wil graag een vertrouwelijk advies. Op dinsdagnacht 

heeft ze onverwacht geslachtsgemeenschap gehad met een jongen met wie ze is 

uitgeweest. Over zowel pilgebruik door haarzelf als over condoomgebruik door haar 

nieuwe vriend is ze uiterst vaag, maar u maakt uit haar informatie op dat er mogelijk 

sprake is geweest van onbeschermde gemeenschap. Stelt u aanvullende vragen? Zo ja 

welke? En zo nee, wat adviseert u dan? 

Doorverwijzen naar de huisarts, omdat de gemeenschap meer dan 72 uur geleden heeft 

plaatsgevonden. Aanvullende vragen leiden niet tot meer informatie op grond waarvan u 

een concreet advies of product kunt (mee)geven 

 

2. Een man van 60 jaar komt in de avonddienst met een recept voor diclofenac zetpillen van 

100 mg. Uit eigen beweging zegt hij dat hij eerder via zijn eigen apotheek diclofenac 

dragees heeft gehad op een recept van zijn eigen huisarts, waarop echter binnen twee 

dagen hevige maagklachten zijn gevolgd. Met deze klacht is hij naar de dienstdoende arts 

gegaan die nu dus diclofenaczetpillen heeft voorgeschreven. Desgevraagd zegt de cliënt 

dat hij alleen acetylsalicylzuur 80 mg en metoprolol gebruikt en dat hij de diclofenac heeft 

gekregen voor pijn (‘artrose’) in de knie. Wat doet u in dit geval? 

In dit geval wordt onverwijld de dienstdoende arts gebeld. De klachten kunnen –zeker bij 

gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur- wijzen op iets ulcusachtigs. Het risico hierop 

wordt door het gebruik van zetpillen niet weggenomen, gezien het onderliggende 

mechanisme, remming van de gastrointestinale prostaglandinesynthese (mn PGE2). 
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3. Een vrouw van 20 jaar heeft twee dagen geleden een stoorkuurtje prednison 30 mg (voor 

10 dagen) gehad. Zij gebruikt verder salbutamol, salmeterol en fluticason ter inhalatie en 

Microgynon 30. Ze komt langs omdat ze de bijsluiter heeft gelezen en zich zorgen maakt 

over de vele bijwerkingen. Vooral de andere vetverdeling (vollemaansgezicht en meer vet 

rond de heupen) baart haar zorgen. Met haar klachten gaat het nu al beter, kan ze niet 

gewoon stoppen met het kuurtje? Wat is uw advies en hoe beargumenteert u uw advies? 

Ze moet absoluut de kuur prednisolon afmaken! Er is kennelijk sprake van een 

exacerbatie, waarbij stevig ingrijpen met een ontstekingsremmend middel nodig is. Ze kan 

gerustgesteld worden met de mededeling dat de andere vetverdeling en ook de meeste 

andere bijwerkingen van prednisolon bijwerkingen zijn voor een langere termijn dan 10 

dagen! 
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Collegekaartnummer:                         Tafelnummer: 

AH 

4. Dhr. Vaatstra krijgt voor het eerst alendroninezuur tabletten mee tegen osteoporose. Welke 

gebruiksadviezen geeft u meneer?  

- Staand innemen, gedurende half uur na inname niet gaan liggen 

- Op nuchtere maag  

- Innemen half uur voor ontbijt  

- Met water innemen 

Voor alle zelfzorgadviezen (vezels, bewegen, etc.) zijn geen extra punten toegekend. 

 

5. Mevrouw de Laat (68 jaar) gebruikt de volgende geneesmiddelen: 

 Hydrochloorthiazide 1dd 25 mg 

 Enalapril 1dd 10 mg 

 Temazepam 10 mg zn 1 tablet voor de nacht 

 Ferrofumaraat 4dd 200mg 

 Aerius® (desloratidine) 1dd 5 mg 

 

Mevrouw klaagt erover dat ze al een paar dagen heel slecht naar de wc kan gaan (obstipatie). 

a. Mevrouw wil weten of haar klachten door de medicijnen kunnen komen. Wat is uw 

antwoord? 

Ijzertabletten zijn meest waarschijnlijke oorzaak. Dosering ijzertabletten hoog, dus kijken of 

dit in ieder geval naar driemaal daags kan. Navragen of ijzer überhaupt nog nodig is (soms 

blijven mensen hier onnodig lang op ingesteld staan).  

Indien ijzertabletten niet genoemd is, maar dat navraag gedaan moet worden hoe lang de 

medicijnen al gebruikt worden, of dat er onlangs iets veranderd is in de medicatie: 2 ptn. 

Per fout genoemd medicijn 2 punten aftrek. 

 

 

b. Indien u haar een geneesmiddel adviseert voor de obstipatie, wat geeft u haar dan mee? 

Welke gebruiksadviezen horen daarbij? 

 

Meegeven: lactulose in 1 dosis voor het ontbijt of eventueel zemelen/psylliumvezels. Evt 

bisacodylzetpillen. Dan wel maximum gebruik aangeven 
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Collegekaartnummer:                           Tafelnummer: 

 

KG 

6. Een man, een jaar of 60, vraagt in de apotheek naar iets tegen vastzittende hoest. Sinds 

een dag of tien heeft hij hier last van. 

 

     Welke vragen stelt u aan deze man om tot een goed advies te komen? Wat wilt u in ieder 

geval weten? 

 

W: Deels bekend, aanvullend nog vragen naar rookgedrag 

H:  Slijm of droge kriebelhoest?  

  Andere klachten (zoals koorts, kortademigheid bij inspanning, pijn in borst) 

 Vooral ’s nachts last van klachten? 

A: Welke acties ondernomen? (zoals voldoende drinken, stoppen met roken, gebruik 

zelfzorggeneesmiddelen. 

M:  Hoest als bijwerking van andere geneesmiddelen (ACE-remmers) 

 Andere aandoeningen (zoals diabetes, COPD/astma, hartfalen) 

    

 

7 Een vrouw van 80 heeft 5 dagen geleden haar eerste recept voor furosemide, 40 mg 

per dag, opgehaald. Ze is er direct mee gestart, maar het middel bevalt haar in het 

geheel niet. Ze past 3 ochtenden in de week op haar kleinkinderen, maar dat is niet te 

doen, ze blijft dan maar naar het toilet lopen. Ook heeft ze last van duizeligheid en 

hoofdpijn, daar maakt ze zich best zorgen over. Bovendien is de benauwdheid ‘s 

nachts niet echt minder geworden. De lasten wegen niet op tegen de baten, vindt ze, 

eigenlijk zou ze liever willen stoppen. Is stoppen en optie of kunt u haar geruststellen? 

Welk advies zou u haar kunnen geven?     

 

Stoppen is nog geen optie, eerst andere mogelijkheden proberen. 

Deze mevrouw gebruikt de furosemide ’s ochtends terwijl ze juist ’s nachts last heeft van 

benauwdheid (oedeem tgv hartfalen). De furosemide zou daarom beter aan het eind van 

de middag (bijv. 17 uur) gebruikt kunnen worden. Ze heeft dan ook minder last van het 

veelvuldig moeten plassen. 

Duizeligheid als bijwerking komt met name de eerste dagen regelmatig voor. 

Geruststellen (lichaam moet zich instellen) en praktische adviezen (voorzichtig opstaan) 

kunnen deze mevrouw helpen.  

Eventueel kan nog opgemerkt worden dat furosemide 40 mg/dag als aanvangsdosis  aan de 

hoge kant is voor deze 80-jarige mevrouw. In overleg met arts kan dosering verlaagd worden. 
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Collegekaartnummer:                            Tafelnummer: 

GB 

8. In het kader staan de farmacokinetische gegevens van omeprazol en ranitidine, zoals 

deze in het Farmacotherapeutisch Kompas staan vermeld.  

 

Kinetische gegevens omeprazol 

Resorptie: in dunne darm. Tmax = oraal 2–4 uur. Na 1–2 weken stijgt ook de gastrinespiegel. 

Vd = 0,3 l/kg. Metabolisering: volledig door vnl. CYP2C19 tot inactieve metabolieten, vnl. in 

de lever. Eliminatie: 80% via de nieren als metaboliet, 20% via de lever. T1/2el = < 1 uur, bij 

chronische leverziekte tot ca. 3 uur. 

 

Kinetische gegevens ranitidine 

Resorptie: oraal snel. F = oraal ca. 50%. Tmax = oraal 2–3 uur. Vd = 1,7 l/kg (volwassenen); 

2,3–2,5 l/kg (kinderen). Metabolisering: gering tot matig. Eliminatie: via de nieren: oraal 60–

70%, i.v. 90%; via de lever: oraal 25%, i.v. 5%. T1/2el = 2–3 uur. 

 

Van bisacodyl is een interactie met zuursecretieremmers bekend:  

 

Interacties  

De dragees en tabletten niet gelijktijdig gebruiken met antacida en melk om aantasting van de 

zuurbestendige laag te voorkomen. Deze interacties zijn ook te verwachten bij comedicatie 

met H2-receptor-antagonisten of protonpompremmers. 

 

Wat vindt u van de afwikkeling: “Er dient minimaal 12 uur tussen toediening van bisacodyl 

en de zuursecretieremmer te liggen.”? Met korte toelichting.  

 

______Omeprazol veroorzaakt een irreversibele remming van de 

protonpomp waardoor de zuursecretie zeker 24 uur, en waarschijnlijk 

enkele dagen achtereen, geremd is. De korte halfwaardetijd is hier dus 
niet relevant. Het advies (minimaal 12 uur interval) is dus voor omeprazol 

niet correct, voor ranitidine mogelijk wel  
 

 

9. In het Farmacotherapeutisch Kompas staat vermeld “Ranitidine kan de symptomen 

van een maligniteit maskeren.”. Wat is de achtergrond van deze waarschuwing?  

 

Bedoeld wordt dat de verschijnselen van een maagcarcinoom (of 

slokdarmcarcinoom), waarbij weefsel beschadigd wordt en geïrriteerd door 
zuur, niet tijdig worden opgemerkt als de zuursecretie wordt geremd. 

Studenten die de term “maligniteiten” zonder nadere aanduiding van de 
plaats van het proces gebruikten, hebben geen punten gekregen: zij 

deden feitelijk niet meer dan de vraag parafraseren.  
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Collegekaartnummer:                            Tafelnummer: 

WS 

 

10. In het Informatorium Medicamentorum worden bij ranitidine enkele bijwerkingen 

genoemd. Wat wordt met de onderstaande termen bedoeld?  

 

a. alopecia = ………kaalheid. 

b. angio-oedeem = ……..zwelling van m.n.hoofd-halsgebied Ook goed; zwelling 

mond, lippen en vocht om het hart 

c. agranulocytose = ………..tekort aan witte bloedcellen Niet; te kort aan 

granulocyten of slechte werking granulocyten 

d. urticaria = ………… rode bultjes 

e. myalgie = ………….. spierpijn 

 

 
 

 

 

 

11. Mevrouw De Bie, rokend, 74 jaar oud, komt bij u aan de balie met een recept voor 

salbutamol dosisaerosol. U ziet dat mevrouw dit geneesmiddel voor de eerste keer gaat 

gebruiken.  

a. Wat vertelt u bij afgifte van dit geneesmiddel?  

 

Als vanzelfsprekend geeft u mevrouw de eerste uitgifte informatie (werking, dosering, 

bijwerkingen) en een inhalatie-instructie. Bovendien voorzetkamer adviseren.  

Tijdens het gesprek geeft ze aan te willen stoppen met roken.  

 

b.  Vindt u het op dit moment relevant om hierop in te gaan? Waarom wel of niet? Indien ja, 

welk middel geeft u haar mee? Zo nee, motiveer uw antwoord. 

Ja, is zeker relevant! Nummer 1 oorzaak voor COPD.  

Nicotine pleister, kauwgom, zuigtablet. Ook het meegeven van foldermateriaal en/of advies is 

goed. Stivoro pakket/afspraak maken of zelfzorgfolder. Niet goed; doorverwijzen naar arts! 
 


