
FA 403 Toets 1 oktober 2013 Uitwerking 

MR 

1a. Een man van middelbare leeftijd komt in de apotheek en vraagt u om iets tegen diarree. Hij voelt 

zich verder niet ziek, maar had er niks meer voor in huis. Hij heeft er sinds gisteravond last van. Welke 

twee vragen stelt u nog, voordat u hem een diarreeremmer meegeeft? (2  punten) 

- Gebruikt meneer nog andere medicatie?(dit in elk geval noemen voor totaal 2 punten) 

- Al zelf wat gedaan? Drinkt meneer voldoende (1-1,5 L)? 

b. U besluit een diarreeremmer mee te geven. Welk geneesmiddel is dat en welke gebruiksadviezen 

geeft u erbij? (4 punten) 

Loperamide (1 punt). Gebruik stoppen zodra er normale ontlasting is of ged. meer dan 12 uur geen 

ontlasting is geweest (2 punten). Niet langer dan 2 dagen achtereen gebruiken. (1 punt) 

(Dosering: starten met 4 mg, daarna elke 2 uur 2 mg tot max 16 mg per dag). 

c. Wat zijn de nadelen van het gebruik van een diarreeremmer? Noem er twee. (2 punten) 

Oorzaak wordt niet bestreden; bijwerking: obstipatie. (obstipatie in elk geval noemen voor totaal 2 

punten) 

 

2.  a. Mevrouw Schutjens, 58 jaar, gebruikt de volgende geneesmiddelen: omeprazol 20 mg 1dd, 

hydrochloorthiazide 50 mg 1 dd, simvastatine 40 mg 1dd. Ze wil graag wat hebben tegen een verstopte 

neus. Welk geneesmiddel adviseert u haar en waarom?  Welke gebruiksadviezen geeft u erbij? (5 

punten) 

Xylometazoline, zie pag 250 (hypertensie is geen CI voor xylometazolinegebruik!) 

Nacl-spray of oxymetazoline ook goed gerekend. Allemaal eerste keus. (2 punten) 

Xylometazoline niet langer dan 5-7 dagen gebruiken ivm rebound congestie.(2 punten) Voor gebruik de 

neus snuiten.(1 punt) 

b. Mevrouw wil graag exact weten hoe het geadviseerde middel werkt. Wat vertelt u erover? (2 punten) 

Het slinkt het neusslijmvlies (alfa-sym.), vernauwt de bloedvaten) , waardoor er minder vocht uittreedt 

en er weer vrij door de neus kan worden geademd. 

Indien NaCl is gekozen: het verdunt het neusvocht, waardoor de doorgang weer vrij wordt gemaakt. 

  



HE 

3 Omcirkel de bijwerkingen van amlodipine (meerdere antwoorden mogelijk) en geef aan of deze 

bijwerking met name in het begin optreed of  langdurig aanhoudt. (5) 

a Oedeem      Kort / chronisch 

b Flush      Kort / chronisch 

c Obstipatie      Kort / chronisch 

         d Hypotensie     Kort / chronisch 

e Blokkering van de AV–geleiding   Kort / chronisch 

 

4 Mw. Potter komt een tube triamcinolonzalf halen.  

a. Welk advies geef je over het gebruik van de crème? (2) 2 maal per dag dun aanbrengen, 

afbouwen na verbetering.  

b. Welk aanvullend product adviseer je mevrouw Potter? Motiveer je antwoord. (3) Een vette 

crème (cetomacrogol/vaseline), deze crème voorkomt uitdroging van de huid.  

 

5 

a.  Welk(e) geneesmiddel(en) adviseer je bij een kindje van 7 maanden met klachten van een 

verstopte neus, oorpijn (voor zover te beoordelen) ? De klachten zijn sinds 2 dagen aanwezig.. 

(3)  

Oorpijn: Paracetamol  (oraal of rectaal) 

Verstopte neus: NaCl neusspray of druppels  

b. Wat adviseer je een volwassene met dezelfde klachten? Geef ook het gebruik aan. (2) 

Oorpijn: Paracetamol, tot de pijn over is.  

Verstopte neus: xylometazoline, max. 1 week 

 

 

 

 



PA 

6. Geef in onderstaand schema middels een kruisje aan welke bijwerking bij welk geneesmiddel hoort. 

Het gaat hier om veelvoorkomende bijwerkingen (bij >1% van de gebruikers). Meerdere bijwerkingen 

per geneesmiddel zijn mogelijk. (5 punten) 

 maagdarmstoornissen slaperigheid verminderd libido 

Diclofenac X   

Ibuprofen X   

Alendronaat X   

Paracetamol    

Carbamazepine  X  

Oxazepam X X X 

Temazepam X X X 

 

7 a Angela Visser (21 jaar) staat aan de balie en wil de morning-afterpil kopen. Welke vragen stel je 
haar? (2 punten 
 
W: Voor wie is het advies bedoeld? 

- Heeft de klant onbeschermde geslachtsgemeenschap gehad? 
- Gebruikt de klant de anticonceptiepil of een ander vorm van langdurige 

anticonceptie, zo ja, welke? Is het de eerste maand van gebruik? 
- Is de klant minstens 2 pillen vergeten (= meer dan 12 uur te laat ingenomen)? Zo ja, 

hoeveel pillen en in welke week zijn deze vergeten? 
 

 H: Hoe lang heeft de klant al ondernomen? 
- Hoe lang is het geleden dat de klant onbeschermde geslachtsgemeenschap had? 
- Hoe lang is het precies geleden dat de klant de tweede pil is vergeten? 

 A: Welke actie heeft de klant al ondernomen? 

 M: Medicatie die gebruikt wordt voor een andere aandoening. 

b Welke drie adviezen geef je haar, gesteld dat ze de morning-afterpil daadwerkelijk nodig heeft?  (3 

punten) 

Advies bij noodanticonceptie: 

 De morning-afterpil moet zo snel mogelijk, in elk geval binnen 72 uur, na de 
geslachtsgemeenschap worden ingenomen. 

 In geval van braken of waterdunne diarree binnen drie uren na het innemen van de morning 
afterpil, wordt aanbevolen direct een volledige nieuwe dosis in te nemen. 

 De morning-afterpil beschermt niet tegen SOA. Voor diagnose en eventuele behandeling van 
SOA kun je naar de huisarts verwijzen. 

 

c. Daarnaast geeft Angela aan dat ze last heeft van verstopping. Welke vragen stel je haar? (3 

punten) 



W: Voor wie is het advies bedoeld? 

 H: Hoe lang heeft de klant al last van de verschijnselen? 

 Is er sprake van een verandering in het normale stoelgangpatroon? 

 Is er sprake van een pijnlijke ontlasting? 
 

 A: Welke actie heeft de klant al ondernemen? 

 Aanpassing van de voeding 

 Beweging 

 Laxeermiddel 
 

 M: Medicatie die wordt gebruikt voor een andere aandoening.  

 Medicatie die obstipatie kan veroorzaken 
 

d. Welke niet-medicamenteuze adviezen geef je haar? (2 punten) 

 
 Niet-medicamenteus advies bij obstipatie: 

 Aanpassen van voedings- en leefgewoonte om darmperistaltiek te bevorderen en de 
ontlasting voldoende zacht te maken. 

 Voldoende vochtinname 

 Voldoende beweging 
  



NP 

8. Bij patiënten die willen stoppen met roken, is het in je stage apotheek gebruikelijk om na te vragen of 

mensen nog andere medicatie gebruiken. Geef in onderstaande tabel aan of een interventie gewenst is 

indien iemand stopt met roken en de onderstaande medicatie gebruikt. Geef, zo ja, tevens aan wat de 

reden van de interventie is en of een verwijzing naar de huisarts noodzakelijk is (5 pt): 

Middel Interventie gewenst? Reden  Naar huisarts 
verwijzen?  

Metoprolol  Ja 
 

Lagere dosis nodig 
 
 

Ja 

Microgynon  Ja Indien vrouw>35 jaar, 
extra argument om te 
stoppen 

Nee 

Theofylline Ja Lagere dosis nodig 
 
 

Ja 

Alendroninezuur Nee  
 
 

Nee 

Insuline Ja Lagere dosis nodig  
 
 

Nee, meestal prikken 
patiënten zelf.  

 

9 a. Mevrouw Yazir komt aan de balie met een recept voor amitriptyline 50 mg. Dit middel krijgt ze voor 

het eerst vanwege haar depressie. Welke vijf belangrijke bijwerkingen van amitriptyline noem je? Geef 

aan of de bijwerking snel of langzaam intreedt  en of de bijwerking van voorbijgaande aard is. Geef je 

antwoord in patiëntentaal. (5 pt) 

 

Bijwerkingen die kunnen optreden: droge mond, duizeligheid (beide van voorbijgaande aard), 

hartkloppingen, verstopping, gewichtstoename. (obstipatie en gewichtstoename treden niet direct op). 

Bijwerkingen die bij meer dan 10% van de patiënten optreden zijn goedgekeurd: droge mond, obstipatie, 

misselijkheid, sedatie, tremor, duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen, tachycardie, (orthostatische) 

hypotensie, gewichtstoename, accommodatiestoornissen en overmatig zweten. 

 

Belangrijk is ook dat er in lekentaal geschreven wordt. Orthostatische hypotensie is bijvoorbeeld een 

term dat de gemiddelde Nederlander niet kent.  

 

 



b. Zou je aanvullende gebruiksadviezen willen geven? Zo ja, welke? (2 pt) 

 

Innemen voor de nacht om bijwerkingen te voorkomen 

De eerste week niet autorijden, daarna de mate van verminderde reactievermogen beoordelen  

 

10  Schrijf een eerste uitgiftegesprek uit die je zou houden voor het volgende recept: fluticason 50 mcg 

inhaler, 2 dd 1 inh., 1 diskus. C. Haafsma, 13-10-1999. (De inhalatieinstructie hoef je niet te beschrijven) 

(3pt): 

 

Belangrijke info:  

remt ontsteking bij copd/astma.  

Mond goed spoelen na inhalatie.  

Bijwerkingen: de meest voorkomende zijn heesheid en schimmel in de mond.  

 

 

 

 

 

 

 


