
Voorbeeldtoets MA102 Farmacotherapie op maat UITWERKING                                               Pagina 1 van 15 
 

 

FA-MA102 VOORBEELDTOETS MET UITWERKING 
 
Algemene informatie 
• Deze voorbeeldtoets is een voorbeeld van hoe de toetsvragen in MA102 eruit kunnen zien. Het 

aantal deelvragen en de verhouding van verschillende onderwerpen over de deelvragen kan in 
de toets verschillen van deze voorbeeldtoets.  Niet alle onderwerpen waarover we vragen 
kunnen stellen staan in deze voorbeeldtoets.  

 
• De duur van de toets is 2,5 uur. 
 
• Er is een gegevensblad met extra informatie beschikbaar (bijlage 3). Dit gegevensblad zal op de 

toets ook worden uitgedeeld. Het is niet toegestaan daarnaast informatie of gegevens erbij te 
hebben.  

 
• Het gebruik van een rekenapparaat is tijdens de toets niet toegestaan. 
 
 
Vraag 1 
Een vrouw van 28 jaar wordt sinds 7 jaar behandeld met paroxetine 20 mg nadat zij een ernstige 
depressie heeft doorgemaakt. Na een primaire behandeling met paroxetine is de depressie een keer 
teruggekeerd waarna de behandeling herstart is en tot heden wordt gecontinueerd.  
De vrouw meldt zich bij de huisarts omdat ze erachter is gekomen dat ze zwanger is (11 weken) en 
heeft gehoord dat antidepressiva tijdens de zwangerschap gevaarlijk voor het ongeboren kind 
kunnen zijn. 
Op de website van de Teratologie Informatie Service (TIS) staat: 
 
In een klein aantal studies is een hoger risico op hartafwijkingen of een specifieke groep 
hartafwijkingen gevonden, zoals RVOTO-defecten (right ventricular outflow tract obstructive defects) 
bij paroxetine. Daarnaast zijn er in studies ook incidenteel hartafwijkingen, met name 
septumdefecten, bij gebruik van fluoxetine, sertraline en citalopram gevonden. Incidenteel is er 
melding gemaakt van andere afwijkingen. 
Gesteld kan worden dat er geen aanwijzingen zijn dat SSRI’s, inclusief paroxetine, een sterk verhoogd 
risico geven op aangeboren afwijkingen in het algemeen of specifieke afwijkingen in het bijzonder. 
Een licht verhoogd risico op specifieke hartafwijkingen bij paroxetine of specifieke afwijkingen bij 
SSRI's is niet helemaal uit te sluiten. Als er al een associatie bestaat, dan zijn de absolute risico's 
gering, omdat de prevalentie van de afwijkingen laag is. 
 
De huisarts twijfelt over het wel of niet doorgaan met paroxetine tijdens de zwangerschap. Mevrouw 
gebruikt het al 5 jaar en het gaat momenteel goed met haar. 
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Geef per suggestie aan wat u van de onderstaande suggesties vindt en beargumenteer uw antwoord. 
Betrek de duur van de zwangerschap in uw antwoord.  
 
• Stop paroxetine  
 
• Switch naar een ander SSRI dan paroxetine vanwege risico op hartafwijkingen bij paroxetine 
 
• Doorgaan met paroxetine  
 
Stoppen (of switchen) van antidepressiva tijdens de zwangerschap wordt afgeraden, vanwege het 
risico op terugkeer van de depressie. Bij deze vrouw is de depressie in de afgelopen 7 jaar ook een 
keer gerecidiveerd, dus dit is een reëel risico. Terugkeer van de depressie kan nadelige gevolgen 
hebben voor de moeder en het ongeboren kind: vroeggeboorte, te laag geboortegewicht, postnatale 
depressie. De kans op afwijkingen is bij geen enkele SSRI helemaal uit te sluiten, maar is wel heel 
klein. Switchen is geen serieuze optie, de vrouw is bijna het eerste trimester voorbij en dat is de 
periode met het grootste risico op het ontstaan van de hartafwijkingen door paroxetine.  
Doorgaan is de beste optie, wel moet er rekening worden gehouden met onttrekkingsverschijnselen 
bij het kind vlak na de geboorte.  
 
 
Vraag 2 
Een man van 65 jaar is bekend met atriumfibrilleren en hypertensie en gebruikt de volgende 
medicatie: 
o Hydrochloorthiazide 12,5mg 1x daags 
o Sotalol 80mg 2x daags 
o Acenocoumarol gebruik volgens schema trombosedienst  
o Pravastatine 40mg 1x daags 
 
Hij wordt sinds een aantal maanden behandeld met fluvoxamine 100mg 1 dd voor een depressie. 
Sinds de start van het geneesmiddel klaagt hij over seksuele problemen: zijn libido is sterk 
afgenomen. 
 
De huisarts denkt aan een aantal opties, wat vindt u als apotheker van deze opties? Beredeneer uw 
antwoord, houd ook rekening met patiëntkenmerken.  
 
1. Verlagen dosering fluvoxamine naar 50 mg 1 dd 
Het zou kunnen dat de bijwerking minder wordt, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Dosering 
van 50mg bij depressie kan, maar is wel laag. Er bestaat een kans dat de depressieve klachten 
verergeren/terugkeren. 
 
2. Switchen naar amitriptyline 
Een TCA is ongewenst bij een patiënt met atriumfibrilleren, vanwege de verhoogde kans op 
tachycardie, orthostatische hypotensie (reflextachycardie) en prikkelgeleidingsstoornissen. Bovendien 
is amitriptyline deels serotonerg en kan ook seksuele bijwerkingen geven, waarschijnlijk wordt het 
probleem daarmee niet opgelost. 
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3. Switchen naar bupropion 
Dit zou een optie kunnen zijn. Bupropion geeft een verhoogde dopaminerge en noradrenerge werking 
en geen verhoogde serotonerge werking (zelfs een verlaagde serotonerge werking). Hierdoor zouden 
de seksuele klachten kunnen verminderen/verdwijnen. Ook is bupropion effectief gebleken bij 
depressie. Doordat het ook een noradrenerge werking heeft, zou het theoretisch minder geschikt zijn 
bij cardiaal belaste patiënten. 
 
 
Vraag 3 
Meneer S. komt in de apotheek voor een herhaalrecept van haloperidol. U helpt hem aan de balie en 
het valt u op dat hij veel kauwbewegingen maakt en zijn wenkbrauwen steeds optrekt, het lijkt wel 
een soort van tic.  
 
a. Wat is er vermoedelijk aan de hand met meneer S.? En hoe kunt u het ontstaan van deze 

klachten verklaren? (3 punten) 
Er is hier sprake van tardieve dyskinesie. Dit komt door chronische postsynaptische D2 receptor 
blokkade. Hierdoor ontstaat er verhoogde gevoeligheid en up-regulatie van deze receptoren. Het 
is dus een bijwerking van haloperidol. 

 
b. U belt de arts om de klachten van meneer S. te bespreken. De arts vraagt u wat hij nu het beste 

kan doen: verlagen van de dosis maakte de klachten alleen maar erger. Welk behandelvoorstel 
geeft u aan de arts? Licht uw antwoord toe. (3 punten) 
Switchen naar een atypische AP kan de klachten doen verminderen. Clozapine kan TD zelfs 
verbeteren. 

 
 
Vraag 4 
Mevrouw H (23-3-1991) gebruikt de volgende medicatie:  
Bupropion met gereguleerde afgifte 1 dd 300 mg 
Zopiclon zo nodig 1 dd 7,5 mg voor de nacht 
 
Gestaakte medicatie: 
Paroxetine (gestopt in 2013), escitalopram (gestopt in 2015) 
 
Omdat de verschijnselen van de depressie verergeren, besluit de psychiater tot de volgende 
wijziging: 
STOP bupropion 
START amitriptyline, 1 dd 200 mg, eventueel verder verhogen na vervolgconsult bij de psychiater.  
Zopiclon wordt gecontinueerd. 
 
Hoe kan de switch van bupropion naar amitriptyline het beste uitgevoerd worden? Geef een 
concreet schema met een tijdsindicatie en doseringen. Licht uw antwoord toe en betrek hierbij de 
factoren waarmee u rekening houdt in uw schema.  
Farmacodynamische interactie: nee, geen risico op serotoninesyndroom 
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Farmacokinetische interactie: ja, bupropion is een remmer van CYP2D6, amitriptyline een substraat 
van CYP2D6 (m.n. nortriptyline is een CYP2D6-substraat) 
Onttrekkingsverschijnselen: treden doorgaans niet op bij bupropion. 300 mg per dag is wel een hoge 
dosering. Misschien eerst naar 150 mg per dag 
Patiëntenzorg: geen bijzonderheden, niet te lang wachten met optimale dosering amitriptyline omdat 
mevrouw waarschijnlijk zo snel mogelijk effect wil. 
Amitriptyline lager doseren ivm kinetische IA met bupropion 
T=0: bupropion 1 dd 150 mg, start amitriptyline 1 dd 50 mg 
T=7 dagen: stop bupropion, verhoog amitriptyline naar 1 dd 75 mg 
T=14 dagen: verhoog amitriptyline naar 1 dd 150 mg  
Daarna amitriptyline verder verhogen naar 1 dd 200 mg 
 
 
Vraag 5 
Een patiënt met een longontsteking krijgt in het ziekenhuis een antibioticum voorgeschreven. De arts 
spreekt met de verpleging af om tweemaal per dag de temperatuur te meten. Wordt temperatuur 
hier als diagnostische of respons biomarker ingezet? Licht uw antwoord toe.  
Antwoord: temperatuur wordt hier als respons biomarker ingezet omdat wordt beoogd het effect van 
de behandeling te vervolgen. De diagnose is immers al gesteld. 
 
  
Vraag 6 
Medicatie-overzicht van meneer van der H. (83 jaar): 
Acetylsalicylzuur tablet 80 mg    1 x daags 1 tablet 
Hydrochloorthiazide tablet 12,5 mg   1 x daags 1 tablet 
Lisinopril tablet 10 mg    1 x daags 1 tablet 
Metoprolol retard tablet 100 mg   1 x daags 1 tablet 
Pravastatine tablet 40 mg   1 x daags 1 tablet 
Paracetamol 1000 mg    3 x daags 1 tablet 
Vitamine D tablet 800IE    1 x daags 1 tablet 
 
Actuele labwaarden: 
Natrium 137 mmol/l (135-145 mmol/l), kalium 3,8 mmol/l (3,5-4,5 mmol/l), eGFR 54 ml/min, 
bloeddruk 115/75 mm Hg, polsfrequentie 58 slagen/min (60-70 slagen/min) 
 
Mijnheer van der H. krijgt last van onverwachte, hevige paniekaanvallen. De huisarts stelt een 
paniekstoornis vast. In het verleden heeft mijnheer van der H. eerder dergelijke paniekaanvallen 
doorgemaakt. Hij reageerde toen goed op fluoxetine.  
De huisarts schrijft daarom weer fluoxetine voor, 1 dd 20 mg. Bij het inbrengen van dit recept 
verschijnt er een aantal interacties in het Apotheek Informatie Systeem (AIS). 
 
a. Welke drie interacties geeft het AIS en wat is het farmacologisch mechanisme achter elk van 

deze interacties? Geef daarnaast per interactie aan hoe je deze zou afhandelen. De huisarts wil 
graag vasthouden aan fluoxetine omdat mijnheer hier eerder goed op heeft gereageerd, 
vervangen van fluoxetine is daarom geen optie. 
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Interactie met HCT: toegenomen risico op hyponatriëmie. Thiaziden remmen distale terugresorptie 
van Na, SSRI’s kunnen SIADH veroorzaken. SIADH = afgifte van ADH zonder fysiologische prikkel, 
hierdoor toename terugresorptie water door de aquaporine waterkanaaltjes in de verzamelbuisjes. 
Afhandeling: controle natrium binnen 1-2 weken. Er is een aantal risicofactoren aanwezig: hoge 
leeftijd en een lage uitgangswaarde van het natrium. 
Interactie met metoprolol, fluoxetine is sterke remmer 2D6, metoprolol is substraat. Toename spiegel 
metoprolol. Afhandeling: contact opnemen met huisarts, dosering metoprolol moet waarschijnlijk 
verlaagd worden. Mijnheer heeft een vrij lage tensie en een lage pols. Afhandeling ander 
antihypertensivum kiezen is ook goed gerekend. 
Interactie met ASA: versterkte remming van trombocytenaggregatie. ASA remt de aggregatie van 
trombocyten. Fluoxetine remt de heropname van serotonine in de trombocyt door blokkade van SERT, 
serotonine speelt een rol bij de aggregatie van trombocyten. Afhandeling: adviseer maagbescherming 
in de vorm van een PPI gezien de leeftijd van mijnheer. 
 
Er treedt geen verbetering op bij meneer van der H. De huisarts geeft aan dat hij fluoxetine wil 
stoppen en vervangen door diazepam.  
 
b. Wat vindt u van dit voorstel van de huisarts? Licht uw antwoord toe, ga hierbij in op de nadelen 

van benzodiazepines en de plaats van benzodiazepines in de behandeling van paniekstoornis.  
Geen goed voorstel, benzodiazepines hebben veel nadelen, mn bij ouderen. Nadelen: lange 
halfwaardetijd (cumulatief effect), sedatie/ sufheid, en daarmee samenhangend valrisico (gevolg 
fracturen), kans op afhankelijkheid, stoornis cognitieve functies als geheugen en concentratie, 
paradoxale reacties. Benzodiazepines zijn bij de behandeling van paniekstoornis ook geen eerste keus 
en worden doorgaans alleen gebruikt als een SSRI, clomipramine en/of venlafaxine niet effectief zijn. 
Soms wordt een benzodiazepine kortdurend voorgeschreven bij initiatie van een behandeling met een 
SSRI of TCA. 
 
c. Geef alternatieve voorstellen voor de behandeling van de paniekstoornis van mijnheer vd H. en 

licht uw keuzes toe.  
Dosering fluoxetine ophogen, huidige dosering 20 mg/dag zou nog verder opgehoogd kunnen 
worden. Aangezien mijnheer vd H. eerder goed reageerde op fluoxetine helpt dosisverhoging mogelijk 
om een betere respons te krijgen. Anders een ander SSRI proberen, of venlafaxine. 
Liever geen TCA i.v.m. anticholinerge bijwerkingen bij ouderen. Bij angststoornissen is met name 
clomipramine effectief (imipramine is een alternatief). 
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Vraag 7 
Actuele medicatie van mevrouw M, 59 jaar, bipolaire stoornis II  

Geneesmiddel Dosering Voorschrijver Startdatum Toelichting 

Amitriptyline 2x daags 25 mg Psychiater 04-03-2015  

Lithiumcarbonaat 1x daags 1000 mg Psychiater 29-06-2007  

Fentanylpleisters Elke 3 dgn 12 mcg Huisarts 13-4-16 t/m 9-6-16 pijnstiller 

Temazepam an 20 mg Psychiater 2-6-2004 an = voor de nacht 

Pantoprazol 1x daags 40 mg Huisarts 31-12-2003 protonpompremmer; 
zuursecretieremmer 

Simvastatine 1x daags 40 mg Huisarts 12-01-2012 cholesterolverlager 

Diazepam 2x daags 5 mg Psychiater 29-05-2006  

 
a. Stel dat de bipolaire depressie van deze patiënt onvoldoende reageert op de huidige medicatie, 

welke andere “evidence based” medicamenteuze opties zijn dan beschikbaar? Welke concrete 
suggesties heeft u voor wijzigingen in de therapie van deze patiënt? Geef een toelichting op uw 
antwoord.   

 
werkzaam bij bipolaire depressie: 
• lamotrigine 
• quetiapine 
• olanzapine + fluoxetine 
 
Amitriptyline heeft een iets verhoogd risico op uitlokken van een manie. Daarnaast is de effectiviteit 
van antidepressiva bij bipolaire depressie heel beperkt. Amitriptyline afbouwen en vervangen door 
quetiapine of lamotrigine lijkt een goed idee. 
 
Het lithiumcarbonaat wordt ’s ochtends ingenomen (om ca. 7:30 uur). Op de dag dat bloed wordt 
afgenomen voor een lithiumbepaling, neemt de patiënt dit middel niet in. Bloedafname vindt plaats 
tussen 8 en 9 uur ‘s ochtend. De gemeten spiegels van de laatste maanden liggen in het 
therapeutisch gebied (15 juni: 0,72 mmol/l; 14 september: 0,68 mmol/l). Toch heeft de patiënt 
behoorlijk last van bijwerkingen (tremor, diarree, misselijkheid).  
 
b. Is er een verklaring denkbaar voor het vrij sterk optreden van bijwerkingen bij deze patiënt?   
Het gaat hier om metingen na (ruim) 24 uur terwijl de richtconcentraties (0,6 – 0,8 mmol/l) volgens 
afspraak (bijv. van de NVZA) gebaseerd zijn op metingen na 12 uur. Als de spiegels bij deze patiënt na 
12 uur gemeten zouden worden, zouden waarden rond 1 mmol/l gevonden worden (t½ = ca 24 uur). 
Deze hoge spiegels zijn de meest voor de hand liggende verklaring van de bijwerkingen.    
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Vraag 8 
Een man van 78 jaar gebruikt de onderstaande medicatie: 
Hydrochloorthiazide 1 dd 25 mg 
Captopril  1 dd 50 mg 
Promethazine  1 dd 25 mg 
Temazepam  voor de nacht 10 mg 
Donepezil  1 dd 10 mg 
Mirtazapine  1 dd 30 mg 
 
Er komt een recept binnen voor memantine 1 dd 5 mg. 
 
a. Wat vindt u van de combinatie donepezil en memantine als u let op farmacologische 

werkingsmechanismen en evidence voor de effectiviteit? (3 punten) 
Farmacologisch: de combinatie kan, donepezil is een acetylcholinesteraseremmer en memantine een 
NMDA-antagonist, deze werkingsmechanismen kunnen additief zijn. 
Evidence voor effectiviteit: niet veel, er zijn een paar studies en die laten tegengestelde resultaten 
zien. De klinische relevantie lijkt beperkt. (Uit een meta-analyse kwam naar voren dat de combinatie 
2 punten op de ADAS-Cog schaal meer geeft dan de afzonderlijke middelen.) 
 
b. Wat zijn factoren bij deze patiënt die de dementie kunnen verergeren? (3 punten) 
De man gebruikt diverse geneesmiddelen die sederend zijn en daarmee de cognitie kunnen 
verminderen: promethazine, temazepam en mirtazapine. Promethazine is ook anticholinerg. 
 
 
Vraag 9 
De onderstaande tekst komt uit de abstract van een onderzoek bij vijf proefpersonen die ultrarapid 
metaboliser (UM) zijn voor CYP2D6 (Laine et al. Clin Pharmacol Ther 2001;70:327-35). Deze vijf 
personen worden gedurende drie weken behandeld met 2 dd 25 mg nortriptyline. Onder meer het 
onderstaande is gevonden (tekst iets gewijzigd):  
 
Addition of paroxetine 10 mg twice a day to the nortriptyline regimen resulted in a change in all 
individuals to the “normal” extensive metabolizer phenotype, and therapeutic plasma nortriptyline 
concentrations were achieved in 4 of 5 subjects after a 3 times mean increase in nortriptyline trough 
concentration (P = 0.0011). Doubling the paroxetine dose caused a 15 times mean increase in 
paroxetine trough concentration (P < 0.001).  
(trough concentration = dalconcentratie). 
 
Hoe verklaart u de sterke toename van de paroxetine-dalconcentratie na verhoging van de dosering 
paroxetine van 2 dd 10 mg naar 2 dd 20 mg?  
Kennelijk een sterke toename van de CYP2D6-remming door paroxetine bij hogere spiegels en 
daarmee sterkere remming van het eigen metabolisme. Er is dus sprake van niet-lineaire kinetiek van 
paroxetine.   
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Vraag 10 
Lees voor de beantwoording van onderstaande vragen eerst het abstract ‘Antidepressant Exposure 
and Risk of Fracture Among Medicaid-Covered Youth’ in bijlage 1. 
 
a. Dit artikel beschrijft een retrospectieve cohort studie naar het verband tussen 

antidepressivumgebruik door kinderen en adolescenten en het optreden van fracturen. Benoem 
3 voordelen en 3 nadelen van een retrospectieve cohortstudie ten opzichte van een randomized 
clinical trial.  

Voordelen: snel en goedkoop want data zijn al verzameld, groter waardoor ook zeldzamere 
uitkomsten onderzocht kunnen worden, meerdere uitkomsten kunnen worden onderzocht, populatie 
is meer representatief voor de dagelijkse praktijk. Nadelen: risico op confounding, risico op 
selectiebias en informatiebias, afhankelijk van de kwaliteit van de data in de database, vaak 
onvoldoende informatie over cofactoren.  
 
b. Er werd 3% meer fracturen gevonden in de antidepressivagebruikers dan in de niet anti-

depressivagebruikers. Dit was een statistisch significant verhoogd risico (HR = 1.03; 95% CI, 1.00–
1.06; P = .03). In de eerste twee weken van gebruik was het risico verdubbeld (RR = 2.0; 95% CI, 
1.2–3.3; P = .007), ook een statistisch significante verhoging. Kunt u hieruit afleiden of deze beide 
risico’s klinisch relevant zijn? Licht uw antwoord toe.  

Nee. Hiervoor moet je ook weten hoe vaak fracturen in beide groepen voorkomen. 1.03 lijkt een heel 
klein verhoogd risico, maar wanneer dit een veel voorkomende uitkomst betreft, kan dit wel klinisch 
relevant zijn. De RR van 2.0 is wel een veel sterker verhoogd risico, maar je weet nog niet om hoeveel 
gevallen van fracturen het gaat; misschien stijgt het wel van 1 op de miljoen naar 2 op de miljoen en 
dan is het niet erg relevant voor de klinische praktijk. Aan alleen een relatief risico (of een HR) kun je 
geen klinische relevantie afleiden, hiervoor is ook informatie over het baseline risico nodig.  
 
 
Vraag 11 
In bijlage 2 vindt u wat algemene gegevens over Abilify (het merkproduct van aripiprazol), kinetische 
en fysisch/chemische gegevens over aripiprazol en een stukje uit de bijsluiter van Abilify maintena. U 
kunt deze informatie nodig hebben voor de beantwoording van onderstaande (deel)vragen. 
 
Patiënt X, 7 jaar, gebruikt tabletten Abilify 10mg ivm autisme.  X. heeft moeite met het slikken van 
tabletten. Zijn ouders komen op het idee de tablet te vermalen en door de vla roeren.  
 
a. Mag een tablet Abilify zonder meer worden vermalen en door b.v. de vla worden geroerd? Wat 

zal uw advies zijn?  
Uit bovenstaande gegevens valt op te maken dat aripiprazol in deze dosis een BCS-klasse IV stof is. 
Fijnwrijven van de stof geeft voor een slecht wateroplosbare stof het risico op een vroegere Tmax en 
een hoger Cmax. Aripiprazol is echter niet een stof met een smalle therapeutische breedte.  Het effect 
van de vla, m.b.t fysisch/chemisch problemen, lijkt verwaarloosbaar: de aripiprazol zal maar kort in 
de vla aanwezig zijn en is bovendien niet opgelost in de vla. Aripiprazol hoeft niet expliciet voor of na 
de maaltijd worden ingenomen dus de voedingstoestand m.b.t. de vla is ook niet relevant. Het advies 
op grond van deze informatie kan positief zijn. 
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b. Abilify maintena is een intramusculaire(I.M.) injectie die 1 keer per maand wordt toegediend en 
is bedoeld als onderhoudsdosering. Noem minimaal 3 nadelen van deze I.M. toediening.  

De injectie is in het algemeen pijnlijk, niet zelf toe te dienen en de afgifte kan niet gestopt worden. 
 
De meeste gebruikers van aripiprazol gebruiken uitsluitend tabletten. Er kan echter worden 
overwogen om over te stappen op maintena. Indien men overstapt van tabletten naar maintena 
moeten er toch nog, gedurende 14 dagen, tabletten worden geslikt.  Gedurende deze 14 dagen is er 
dus sprake van dubbele medicatie. Patiënt Y is 2 maanden geleden overgestapt van tabletten 
(30mg/dag) naar Maintena en heeft inmiddels 2 injecties gehad. U als apotheker krijgt echter toch 
een herhaalrecept binnen voor de tabletten van 30mg. Bij navraag blijkt er iets te zijn fout gegaan: de 
patiënt is de tabletten gewoon blijven slikken totdat deze op waren.  
 
c. Verwacht u dat deze patiënt gedurende de afgelopen 2 maanden, met de dubbele medicatie van 

Abilify, is blootgesteld aan verhoogde aripiprazol spiegels met een verhoogde kans op 
bijwerkingen?  

Nee, dit zal helemaal niet het geval zijn. Bij het gebruik van de depot I.M. injectie is er sprake van 
Absorption Rate Limited Elimination (ARLE) Dit is te achterhalen door de halfwaardetijden te 
vergelijken van aripiprazol na IR toediening en IM depot toediening. (Daar zit een aanzienlijk verschil 
in…. ) Ook de absolute hoeveelheid aan aripiprazol is daarom niet per maand hetzelfde (30 keer 30mg 
of 400mg. Gedurende de dubbelmedicatie wordt de hoeveelheid aripiprazol afkomstig uit het depot 
snel geëlimineerd (even snel als de hoeveelheid uit de tabletten. De spiegel zal dus waarschijnlijk niet 
merkbaar hoger zijn tijdens de dubbelmedicatie. Een schatting d.m.v vergelijking van de 
halfwaardetijden: 10-15% hogere spiegels. De spiegel zal dus wel iets hoger worden, maar zeker niet 
twee keer zo hoog.  U hoeft niet in paniek te raken. Het advies moet wel zijn om direct te stoppen met 
de tabletten. 
  



Voorbeeldtoets MA102 Farmacotherapie op maat                                               Pagina 10 van 15 
 

Bijlage 1: abstract 
 
Antidepressant Exposure and Risk of Fracture Among Medicaid-Covered Youth 
Barbara L. Gracious, MD; Cynthia A. Fontanella, PhD; Gary S. Phillips; Jeffrey A. Bridge, PhD; Steven C. 
Marcus, PhD; and John V. Campo, MD 

ABSTRACT 
Objective: This study examines the association between antidepressant use and risk of fracture in 
depressed youth and assesses whether fracture incidence varies over the course of antidepressant 
treatment. 
Method: A retrospective cohort analysis of Ohio Medicaid claims data was conducted for youth 
ages 6–17 years with a new episode of ICD-9–diagnosed depression from 2001–2009. The primary 
outcome variable was time to fracture. Fracture rates were compared between depressed youth 
treated with antidepressant medication and untreated depressed youth. Time categories of no 
use, past use, and current use were compared. 
Results: Of 50,673 depressed youths, 5,872 (11.6%) experienced a fracture. Of those who had a 
fracture, 2,228 (37.9%) were exposed to antidepressants, 80% of which were selective serotonin 
reuptake inhibitors. The adjusted hazard ratio (HR) was 3% higher in those currently prescribed 
antidepressants (HR = 1.03; 95% CI, 1.00–1.06; P = .03). The risk ratio (RR) for adjusted fracture 
rates per 10,000 persons was twice as high during the first 30 days of antidepressant use 
compared to the other time periods (RR = 2.0; 95% CI, 1.2–3.3; P = .007). The number of fractures 
for those with past antidepressant use did not differ from those with no history of antidepressant 
use. 
Conclusions: Antidepressant use may be associated with a small but significant increase in fracture 
risk, particularly within the first 30 days of treatment. Findings underscore a need for additional 
prospective and mechanistic research. Prescribers should consider other risks for fracture in 
antidepressant-treated youth, particularly disability and the concomitant use of other medications 
that increase fracture risk. 
J Clin Psychiatry 2016;77(7):950–956 
dx.doi.org/10.4088/JCP.15m09828 
© Copyright 2016 Physicians Postgraduate Press, Inc. 
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Bijlage 2 
 
Algemene gegevens Abilify en kinetische gegevens van aripiprazol (Bron: Farmacotherapeutisch 
Kompas) 

 

F = 87% (oraal). De gemiddelde absorptiehalfwaardetijd van de i.m. suspensie met gereguleerde 
afgifte ('Maintena') is 28 dagen. T max 3–5 uur (oraal); 1–3 uur (i.m. directe afgifte), 5-7 dagen 
('Maintena'). Vd = 4,9 l/kg. Eiwitbinding > 99%. Metabolisering uitgebreid via de lever, 
voornamelijk via CYP3A4 en CYP2D6 onder meer tot de actieve metaboliet dehydro-aripiprazol. 
Eliminatie Circa 25% via de urine en 60% via de feces. Onveranderd via de urine < 1% en 
onveranderd via de feces ca. 18%. T 1/2el ca. 75 uur in extensive metabolizers van CYP2D6; ca. 146 
uur in poor metabolizers van CYP2D6 (oraal, i.m. directe afgifte). De gemiddelde terminale 
eliminatiehalfwaardetijd van de injectie met gereguleerde afgifte ('Maintena'): 46,5 dagen na 
meerdere doses van 400 mg; 29,9 dagen na meerdere doses van 300 mg.   

  



Voorbeeldtoets MA102 Farmacotherapie op maat                                               Pagina 12 van 15 
 

Ph. Eur.: Aripiprazol: 

  

 

C23H27Cl2N3O2 Mr: 448.4. White or almost white crystals or crystalline powder. Practically 
insoluble in water (<1 μg/mL), soluble in methylene chloride, very slighty soluble in ethanol (96 

per cent). It shows polymorphism 

 

Bijsluiter van Abilify maintena: 
Dosering 
Patiënten die nooit aripiprazol hebben gebruikt, dienen eerst oraal aripiprazol te verdragen 
voordat behandeling met ABILIFY MAINTENA wordt ingesteld. De aanbevolen aanvangs- en 
onderhoudsdosis van ABILIFY MAINTENA bedraagt 400 mg. Dosistitratie is voor dit 
geneesmiddel niet vereist. Het dient eenmaal per maand als enkelvoudige injectie te worden 
toegediend (niet eerder dan 26 dagen na de vorige injectie). Na de eerste injectie dient 
behandeling met 10 mg tot 20 mg oraal aripiprazol gedurende 14 opeenvolgende dagen te 
worden voortgezet om tijdens het instellen van de therapie therapeutische concentraties 
aripiprazol te behouden. 
  

https://www.pharmacopoeia.com/bp-2016/appendices/appendix-01/appendix-01-f/appendix-i-f--polymorphism.html?date=2016-07-01#p2p06259
https://www.pharmacopoeia.com/bp-2016/v4/monographs/images/large/aripiprazole_cf2617-b.png?date=2016-07-01
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Bijlage 3: 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     ++  
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Gangbare dosering bij depressie, te verkrijgen sterktes en halfwaardetijden van enkele 
antidepressiva: 

 Onderhouds-
dosering bij 
depressie (mg) 

Te verkrijgen 
sterktes 
tabletten 

t ½ (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 
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 

 
 
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 
 
 


