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1Een man van 60 jaar, myocardinfarct 11 maanden geleden –gelukkig niet geresulteerd in 
hartfalen-, hypertensie en COPD, gebruikt de volgende geneesmiddelen: 

Omeprazol   1 x daags 40 mg 
Hydrochloorthiazide 1 x daags 25 mg 
Enalapril   1 x daags 10 mg 
Acetylsalicylzuur  1 x daags 80 mg 
Clopidogrel    1 x daags 75 mg 
Salmeterol   2 x daags 50 mcg inhaleren 
Salbutamol    zo nodig tot 6 x daags 100 mcg inhaleren 
Calciumcarbonaat 500 mg 2 x daags 1 tablet 
Cholecalciferol 800 IE 1 x daags 1 tablet 
 

a) Welke aanpassing stelt u voor ten aanzien van de hypertensiebehandeling? Licht uw 
antwoord toe. 
Metoprolol in plaats van hctz, omdat dit ook geïndiceerd is voor de secundaire preventie 
van een MI. Eigenlijk geeft de richtlijn CVRM aan dat een RAAS-onafhankelijk 
antihypertensivum moet worden gecombineerd met een RAAS-afhankelijk 
antihypertensivum, dus dat zou pleiten voor vervanging van het enalapril. Echter, dit 
laatste wordt tot 1 jaar na een MI bij voorkeur gehandhaafd. 
 

b) De apotheker van deze patiënt geeft na bestudering van de medicatie aan dat wat hem 
betreft omeprazol kan worden gestopt, met als toelichting: er is geen indicatie voor 
maagprotectie. Wat is uw commentaar op het voorstel en op de toelichting van de 
apotheker? 
De toelichting klopt. Bij een man van 60 jaar hoeft voor asa + clopidogrel geen 
maagprotectie te worden gegeven indien er geen andere risicofactoren voor een 
maagbloeding zijn. Echter, dit is geen reden om zonder meer te stoppen als niet eerst is 
nagevraagd wat de indicatie voor omeprazol is; dit kan refluxziekte zijn. 
 

c) Omdat de patiënt niet meer uitkomt met 6 inhalaties salbutamol per dag en binnen 3 
maanden 2 exacerbaties heeft gehad, besluit de huisarts de COPD-therapie aan te 
passen. Hoe zou dit volgens u moeten? Licht uw antwoord toe. 
Er kan tiotropium worden toegevoegd en zelfs tiotropium in plaats van salmeterol valt te 
overwegen. Voor een inhalatiecortico is het te vroeg als niet eerste twee langwerkende 
bronchusverwijders zijn gegeven. 
 

d) Geef aan hoe u de medicatie van deze patiënt verder zou aanpassen, afgezien van de 
reeds onder a, b en c beschreven aanpassingen. Licht uw antwoord farmacologisch toe. 
Statine erbij, dat is na een MI noodzakelijk om de kans op plaquevorming te verkleinen 
(door verlaging LDL minder geoxideerd LDL in de plaque). 
 

e) Voor een urineweginfectie wordt norfloxacine 2 x daags 400 mg voorgeschreven. Waar 
moet bij deze patiënt rekening mee worden gehouden? Welk concreet advies geeft u 
aan de patiënt als u norfloxacine aflevert? Licht kort toe. 



Bindingsinteractie met Ca. In dit geval norfloxacine 4 uur voor de Ca-verbinding, dus 
concreet: norfloxacine 7 uur, Ca 11 uur, norfloxacine 19 uur en Ca 23 uur. 
 

f) Omdat bij de patiënt glaucoom wordt geconstateerd, krijgt hij van de oogarts timolol 
oogdruppels voorgeschreven. Vind u dit een goede keuze? Geef eventueel een 
alternatief aan. Licht uw antwoorden toe. 
Bij het kennelijk instabiele COPD is een niet-selectieve bètablokker niet zo’n sterke keuze. 
Er zijn legio andere mogelijkheden, bv betaxolol (selectieve bètablokker). 
 

2. Een vrouw van 63 jaar gebruikt de volgende geneesmiddelen: 
Isosorbidemononitraat   2 x daags 50 mg 
Nitroglycerine     zo nodig sublinguaal 
Simvastatine    1 x daags 40 mg 
Trimethoprim    1 x daags 100 mg 
Calcipotriol/betamethasonzalf  1 x daags smeren 
Omdat deze medicatie onvoldoende werkt, wordt er metoprolol 2 x daags 100 mg aan de 
medicatie toegevoegd, wat wel tot een symptomatische verbetering heeft geleid. 
 

a) Van welke aandoening(en) is hier vermoedelijk sprake. Hoe beoordeelt u de medicatie na 
toevoegen van metoprolol? Geef eventuele aanpassingen aan.  
Angina pectoris. Hier zou nog asa bij moeten. ISMN te frequent gedoseerd, dit kan eerst 
lager of 1 dd 100 mg alvorens het metoprolol wordt toegevoegd. Trimethoprim voor 
profylaxe urineweginfecties. Calcipotriol/betamethason voor psoriasis. 
 
Enkele weken nadat metoprolol is voorgeschreven komt de patiënt met een recept van 
de dermatoloog voor methotrexaat, 1 x per week 7,5 mg. Desgevraagd geeft ze aan dat 
haar huidaandoening zo is verergerd dat ze nu voortaan ‘pilletjes’ moet gaan slikken.  

b) Met welk(e) middel(en) in de medicatie van de patiënte treedt een relevante interactie 
op? Geef het mechanisme en de klinische betekenis van de interactie aan. Hoe handelt u 
deze interactie af? 
MTX met trimethoprim, megaloblastaire anemie, wegens gecombineerde antifoliumzuur 
werking. Trimethoprim vervangen door ander profylacticum voor uwi, nitrofurantoïne. 
 

c) Is het mogelijk om bij deze patiënte om het gebruik van methotrexaat te vermijden? 
Geef een adequaat farmacotherapeutisch advies. 
Metoprolol kan psoriasis zeer verergeren (is een contra-indicatie voor bètablokkers). 
Daarom zou in dit geval metoprolol kunnen worden vervangen door bv diltiazem dat deze 
ci niet kent en effectief is bij ap. 

3. Bij het Zollinger Ellisonsyndroom is sprake van de aanwezigheid van 
gastrineproducerende tumoren in het antrum van de maag. Het gaat uiteraard gepaard 
met een sterk verhoogde zuurproductie; uiiteraard zijn protonpompremmers middelen 
van eerste keuze. Desalniettemin zijn ook H2-antihistaminica zoals ranitidine in zeer hoge 
doseringen effectief. Leg uit waarom deze effectief zijn, ondanks het feit dat ‘slechts’ de 
H2-receptor op de pariëtale cel wordt geblokkeerd. 
Dit komt doordat gastrine niet zozeer direct de pariëtale cel stimuleert, maar indirect via 
gastrinereceptoren op enterochromaffine cellen naast de pariëtale cellen. En het 
eindproduct van deze enterochromaffine cellen is histamine, waarvan de productie door 



gastrine dus ook sterk wordt verhoogd. Blokkade van de H2-receptor resulteert dus 
indirect in een relatief grote invloed op de verhoogde gastrineproductie. 
 

4. Een vrouw van 27 jaar is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Zij krijgt 
nortriptyline 2 x daags 300 mg en heeft daarop een plasmaspiegel van 100 μg/l (normaal 
50-150 μg/l). Geef aan wat u kunt concluderen over het CYP2D6 genotype en wat de 
consequenties bij deze patiënte zouden kunnen zijn van het toevoegen van paroxetine in 
een dagdosis van 20 mg. 
Vermoedelijk een URM van CYP2D6, want op een zeer hoge dosis haalt zij een normale 
spiegel. Toevoegen van paroxetine kan dramatische gevolgen hebben: hierdoor wordt ze 
fenotypisch een PM, en dan is de bijbehorende dosis veel te hoog!! 
 

5. 5. Bij een 60 jarige vrouw, (hypertensie, diabetes mellitus type 2, reumatoïde artritis) 
wordt hydrochloorthiazide voorgeschreven (25 mg,  1 maal per dag 1 tablet). Welk 
electrolyt dient bij aanvang van deze therapie gecontroleerd te worden? Noem twee 
belangrijke klinisch relevante gevolgen van een verstoring van deze 
electrolytconcentratie door hydrochloorthiazide. 
Kalium. Hypokaliemie kan o.a. resulteren in hyperglykemie en hartritmestoornissen.  
 
 

 
6. De heer P. (22 jaar, 80 kg) wordt bij een nachtelijke verkeerscontrole door de politie 
aangehouden. Na een positieve blaastest wordt op het bureau bloed afgenomen voor een 
ethanolbepaling. Het is dan inmiddels 3 uur ’s nachts. Er wordt een spiegel van 2,0 gram/liter 
gevonden.  
 
Enkele kinetische gegevens van ethanol: 
Vd = 0,6 liter / kg 
Vmax = 8000 mg / uur 
Km = 80 mg / liter 
 
a. Hoeveel bier (met 5 % ethanol) heeft de heer P. minstens gedronken?  (met 
toelichting) (4 punten) 
 
de spiegel is 2 gram/liter. Het verdelingsvolume is ca. 50 l  er zit ca. 100 gram aan ethanol in 
de man. dat komt ruwweg overeen met 2 liter 5% bier. Dat heeft hij dus minstens gedronken. 
In werkelijkheid nog wat meer: de F van ethanol is geen 100 % en tussen drinken en 
bloedafname heeft ook nog afbraak plaatsgevonden.  
 
b. Op welk tijdstip zal de alcoholconcentratie vermoedelijk onder de grens van 0,5 
gram/liter (= 0,5 promille) liggen bij de heer P., aannemende dat hij die nacht en ochtend 
geen alcoholische dranken meer consumeert?  (met korte toelichting)   (4 punten) 
 
0,5 gram/liter  er zit dan 25 gram ethanol in de persoon.  
Om 3 uur is 100 gram aanwezig. De omzettingssnelheid = Vmax = ca. 8 gram/uur.  
Hoe lang duurt het om van 100 naar 25 gram te gaan met een snelheid van 8 gram/uur? 9 a 
10 uur. Dan is het rond de middag, 12 a 13 uur.  



 
7. Bij een patiënt (vrouw, 62 jaar) wordt in het ziekenhuis gestart met digoxine ter 
behandeling van hartfalen (naast diverse andere geneesmiddelen). De beoogde 
onderhoudsdosering is 1 dd 250 microgram met als doel een onderhoudsconcentratie (Css) 
van 1 microgram / liter.  
 
Enkele kinetische gegevens van digoxine: 
F   = 60% 
klaring (Cl)  = ca. 10 liter/uur  (waarvan 75 % renale klaring)  
Vd   = ca. 8 liter/kg 
t ½   = ca. 40 uur 
 
Enkele recent gemeten parameters bij deze patiënt laten geen afwijkende waarden zien:  
[Na+]   = 138 mmol/l 
[K+]   = 4,5 mmol/l 
[creatinine]  = 80 micromol/l 
bloeddruk = 140 / 85 mm Hg 
gewicht = 75 kg 
 
a. laat zien of van de voorgestelde onderhoudsdosering verwacht mag worden dat deze 
tot de gewenste spiegel leidt.  
 
D * F = Cl * Css 
250 microgram/24 uur * 0,6 = 240 liter/24 uur * Css     Css = 0,6 microgram/liter 
Dat is wat aan de lage kant.  
 
b. hoe lang zal het (zie bovenstaande vraag) duren voordat met een 
onderhoudsdosering de onderhoudsconcentratie is bereikt? Licht kort toe.  (2 punten) 
 
4 * t ½ = 160 uur, een kleine week dus. 
 
c. de voorschrijver wil de patiënt snel (d.w.z. binnen een etmaal) “digitaliseren”. Hierbij 
worden de eerste dag van de behandeling meerdere tabletten digoxine ingenomen met het 
doel snel een therapeutische spiegel te bereiken.  
Hoeveel tabletten van 125 microgram dienen voor dit doel de eerste dag te worden 
ingenomen door de patiënt? (NB: de eerste dag worden de tabletten van 250 microgram nog 
niet gebruikt; daarmee start men op dag twee).  
 
De halfwaardetijd is lang zodat we de eliminatie gedurende de eerste halve dag even 
verwaarlozen.   
Het verdelingsvolume = ca. 600 liter (= 8 * 75). we willen een concentratie na opladen van 1 
microgram/liter. dus we moeten 600 microgram aan digoxine in de patiënt zien te krijgen.  
We beschikken over tabletten met een F van 0,6   600/0,6 = 1000 microgram aan tabletten = 
8 tabletten van 125 microgram gedurende de eerste dag.  
 
8. Een patiënt gebruikt al enige tijd clomipramine. (2 dd 50 mg) in verband met een 
angststoornis. De klachten reageren goed op deze behandeling.   



Op een dag wordt gestart met een veertiendaagse kuur met een antibioticum (3 dd 100 mg; 
t ½ = 3 uur) dat de enzymen CYP1A2 als CYP3A4 volledig remt. 

 
 
Is het noodzakelijk de dosering van clomipramine aan te passen en zo ja: op welke manier en 
gedurende hoeveel dagen/weken? Geef een onderbouwing van je antwoord.  
 
 
Clomipramine  

 biologische beschikbaarheid clomipramine 50% (first-pass),  

 halfwaardetijd ca. 30 uur 
 
D * F = Cl * Css 
De Css van clomipramine wil men constant houden, de Cl gaat van 100  50 %. De dosering 
moet dan met dezelfde factor omlaag en wel direct (want remming start snel en het 
antibioticum heeft een korte t ½  heel snel een Css). Dus   1 dd 50 mg.  
Hoelang is arbitrair. In elk geval 14 dagen. Remming kan ook na verdwijnen van de remmer 
nog even aanwezig zijn. Dus nog een paar dagen doorgaan met 1 dd 50, dan weer 2 dd 50? 
Direct weer overgaan op 2 dd 50 mg is ook verdedigbaar.    
 
 


