
Uitwerking voorbeeldtoets 2 
 

Vraag 1           

Medicatiehistorie van de heer Welter, 77 jaar. 

Datum: 30-03-2002 

Gegevens van 02-03-2002: nuchter glucose 5 mmol/l, kalium 3,1 mmol/l, bloeddruk 

140/90 

 

Meneer Welter gebruikt de volgende medicatie: 

 

 haloperidol  2 x daags 2 mg 

 biperideen   2 x daags 2 mg 

 furosemide  1 x daags 40 mg 

 enalapril   1 x daags 5 mg 

 simvastatine  1 x daags 40 mg 

 levothyroxine  1 x daags 100 g 

 lactulosestroop  1 x daags 30 ml 

 acenocoumarol  volgens schema trombosedienst 

 insuline mixtard 30/70 

 insuline actrapid 

 

a. In verband met een neuropathie wordt op 1 mei 2002 amitryptiline aan de medicatie 

toegevoegd. Nadat twee wekenlang 25 mg amitryptiline voor de nacht is gebruikt, 

wordt de dosering in de tweede week verhoogd naar 50 mg voor de nacht. In de loop 

van de derde week vertoont de heer Welter tekenen van verwardheid en 

desoriëntatie.  

Wat is een mogelijke oorzaak en welke aanpassing van de medicatie stelt u voor? 

 

Gevolg van de toegenomen anticholinerge effecten (combinatie van biperideen en 

amitryptiline). Omdat amitryptiline al anticholinerg werkt, zou overwogen kunnen worden 

het zonder biperideen te proberen. Eventueel is stoppen met biperideen en vervanging 

van amitryptiline door het minder anticholinerge nortryptiline een optie. 

 

b. Ga uit van het medicatieschema van 30-03-2002. Aan de medicatie van meneer 

Welter wordt door de cardioloog spironolacton toegevoegd. Uw apotheeksysteem 

constateert een interactie met enalapril. Overweegt u een interventie bij de 

voorschrijvend arts? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke? Motiveer uw antwoord. 

 

Geen interventie! Spironolacton is geïndiceerd bij hartfalen. Het risico van hyperkaliëmie 

kan worden gecontroleerd, maar is bij een redelijke nierfunctie en door het gebruik van 

het K-eliminerende effect van furosemide waarschijnlijk gering. 

 

c. Ga uit van het medicatieschema van 30-03-2002. Aan de medicatie van de heer 

Welter wordt door een ouderenpsychiater carbamazepine toegevoegd in een dosering 

van 3 x daags 200 mg. Na ongeveer twee weken worden bij de heer Welter een 

toegenomen verwardheid en lichte hallucinaties waargenomen. Wat zou hiervan een 

oorzaak kunnen zijn? Geef een verklaring voor de tijdsrelatie van de waarneming. 

 

Carbamazepine induceert het metabolisme van het antipsychoticum haloperidol, vandaar 

dat psychotische verschijnselen kunnen ‘doorbreken’. Omdat inductie pas na langere tijd 

op gang komt, kan een verminderd haloperidoleffect na enkele weken worden 

opgemerkt. 

 

d. Naar aanleiding van de toevoeging van carbamazepine aan de medicatie, wordt 

simvastatine vervangen door pravastatine op advies van apotheker A. Apotheker B 

geeft als commentaar dat dit onzinnig is, omdat nooit een interactie tussen 



carbamazepine en simvastatine is aangetoond. Bent u het eens met apotheker A of 

B? Motiveer uw antwoord. 

 

Apotheker A geeft de meest zinnige verklaring. Simvastatine wordt omgezet door het 

zeer induceerbare CYP3A4, terwijl pravastatine door andere enzymen wordt omgezet. De 

kans dat het effect van simvastatine minder wordt door carbamazepine is dus niet 

denkbeeldig. 

 

e. Ga uit van de medicatie op 30-03-2002. De cardioloog voegt sotalol 2 x daags 40 mg 

toe aan de medicatie. Opnieuw is er verschil van mening tussen de apothekers A en 

B. A raadt een cardioselectieve bètablokker aan, omdat dit in combinatie met 

antidiabetica veiliger is. B zegt dat sotalol in dit geval moeilijk te vervangen is en best 

gegeven kan worden. Met wie van beide bent u het eens? Motiveer uw antwoord. 

 

 

Vraag 2           

 

a. Welke indicaties zijn af te leiden uit dit medicatieprofiel? Licht uw antwoord toe. 

 

Gliclazide, metformine en rosiglitazon duiden op diabetes type II.  

Combinatie van captopril, furosemide én carvedilol duiden op hartfalen. Allopurinol is 

voor voorkomen van jicht. 

 

b. Wat is een waarschijnlijke oorzaak voor de verhoging van de furosemidedosering? 

 

Oedeemvorming door toevoeging van rosiglitazon, dat is gecontra-indiceerd bij hartfalen. 

 

c. Waarom zijn de salbutamolinhalaties vermoedelijk aan de therapie toegevoegd? 

 

Omdat hartfalen van de patiënt verergert, NIET vanwege de bètablokker carvedilol. 

 

d. Geef een verklaring voor de start met allopurinol. 

 

Door de onnodige dosisverhoging van furosemide is de urinezuuruitscheiding zodanig 

verminderd, dat zich hier waarschijnlijk jicht heeft gemanifesteerd. 

 

e. Welke verbeteringen zou u in deze medicatie adviseren? 

 

Het belangrijkste is hier het stoppen van de rosiglitazon. Hierdoor kan vermoedelijk de 

furosemide weer terug naar 40 mg en kunnen waarschijnlijk salbutamol en allopurinol 

worden gestopt. 

 


