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FA-403    Medicatiebegeleiding toets 1    28 maart 2013 
 
Tijd: 9.00-10.00  Educatorium Beta 
Totaal aantal pagina’s:   
Totaal aantal vragen:  
Totaal aantal punten:   
5 punten per deelvraag (a, b, c), tenzij anders vermeld  
    
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 naam en je collegekaartnummer!! De vragen worden namelijk door verschillende 

docenten nagekeken. 

 

Naam:      
 
Collegekaartnummer:     Tafelnummer:  
JK 

1. a Meneer Holman, 30 jaar komt bij je aan de balie en vraagt om een tubetje Daktarin. Je raadpleegt de 
Kennisbank en vindt dat de werkzame stof miconazol  is. Bij navraag aan meneer Holman, blijkt dat hij het wil 
gebruiken voor zwemmerseczeem bij hemzelf. Waaruit bestaat je advies? Geef zowel een medicamenteus met 
gebruiksadviezen als twee niet-medicamenteuze adviezen. (4 punten) 
 
Medicamenteus advies (inclusief gebruiksinstructie zoals hoe vaak en hoe lang gebruiken): 
terbinafine is eerste keus 
gebruiksadvies: 1 maal daags dun aanbrengen op aangedane huid (na deze eerst gewasssen en zorgvuldig 
gedroogd te hebben) , hoelang: 1 week (bij zwemmerseczeem veroorzaakt door gist 2 weken). Je hoeft net door 
te behandelen nadat de klachtn verdwenen zijn 
er bestaat ook een applicatievloeistof voor enmalige toediening 
 
Niet-medicamenteus advies: 
 
hygiënische adviezen: (bron: ZZ standaard) 
ADVIES BIJ VOETSCHIMMEL 
Wanneer de volgende hygiënische maatregelen worden getroffen, is de kans op het (opnieuw) krijgen van een 
schimmelinfectie het kleinst: 

 Was de voeten elke dag, het liefst met weinig of helemaal geen zeep; als zeep gebruikt wordt dan bij 
voorkeur een pH5-wastablet of een neutrale wasemulsie  

 Droog de voeten zorgvuldig en grondig af, vooral tussen de tenen  

 Draag elke dag schone sokken die het transpiratievocht goed opnemen en de huid droog houden, 
bijvoorbeeld katoenen of wollen sokken  

 Draag goed ventilerend schoeisel, bij voorkeur van leer en wissel bij voorkeur dagelijks van schoenen; 
laat de schoenen tussendoor goed drogen  

 Laat de schoenen zo vaak mogelijk uit en loop op blote voeten of kousenvoeten  

 Draag slippers in gemeenschappelijke douche- of (zwem) badruimtes  
 
b. Welk zelfzorgmiddel raadt u aan bij een zwangere vrouw met zwemmerseczeem? (1 punt) (Geen toelichting 
vereist.)  Miconazolnitraat 
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2. Sabine de Groot (21 jaar, diagnose astma) komt aan de balie met een eerste recept voor: 
- salbutamol 400 microgrampoederinhalator zo nodig 1 inhalatie (maximaal 4 per dag)  - fluticason 
poederinhalator 2dd 250 microgram 
 
Nadat je haar een inhalatie-instructie hebt gegeven, vraagt zij  wat eigenlijk het verschil is tussen beide 
middelen en of zij ook bijwerkingen kan verwachten. Vul je antwoorden aan Sabine in de tabel in (4 punten) 
 

 salbutamol z.n. 400 microgram fluticason 2 dd 250 microgram 

werking verwijdt de luchtwegen bij aanval 
van benauwdheid (via stimulatie 
beta 2 receptoren in de longen) 
 
 
 
 
 

remt ontstekingen en beschermt 
zo de luchtwegen; zorgt ervoor dat 
de luchtwegen minder gevoelig 
worden voor de prikkels die 
benauwdheid veroorzaken.  

bijwerking(en) hartkloppingen, trillende handen, 
hoofdpijn 
(ze komen zelden voor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schimmelinfecties in mond en keel 
heesheid, droge mond, vieze 
smaak 
(bij goed keel spoelen na iedere 
dosering veelal te voorkomen) 

 
 
 
3. Mevrouw Bakker komt in je stage-apotheek en vraagt je om een middel tegen een moeilijke stoelgang. 
 
Welke vragen stel je aan mevrouw Bakker om tot een goed advies te komen? 
WHAM-vragen (uitschrijven) 2 punten 
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Naam:      
 
Collegekaartnummer:     Tafelnummer:  

HE 
4. Mevrouw Janssen (35) komt bij u aan de balie en vraagt om Rennies tegen brandend maagzuur waar 

ze af en toe last van heeft. Aangezien Rennies volgens de Zelfzorgstandaarden geen eerste keus zijn, 

ontraadt u haar de Rennies en overtuigt haar van het nut van Antagel (algeldraat/magnesiumzout). Bij 

het invoeren van Antagel aan haar medicatiedossier ziet u dat mevrouw ook Thyrax ® (levothyroxine) 

gebruikt. Het systeem geeft hierop een interactiemelding. Wat is de achtergrond van deze melding? 

En wat adviseert u mevrouw Janssen n.a.v. deze interactiemelding? En wat is uw advies? (5 punten) 

a. Antagel beïnvloedt de absorptie van Thyrax. Thyrax moet zodoende tenminste 2 uur voor de Antagel 

worden ingenomen.  

U stelt Mevrouw Janssen een aantal vragen en komt er zo achter dat zij al zeker 3 weken af en toe last 
heeft van maagbranden. Mevrouw is niet zwanger. Welke 3 niet-medicamenteuze adviezen geeft u 
mevrouw Janssen? 

b. MAAGBRANDEN ZELFZORGSTANDAARD:  

I. vermijden van voedsel en dranken waarvan de klant weet dat ze klachten veroorzaken, 
bijvoorbeeld alcohol, scherp gekruid eten, vet, koolzuurhoudende dranken, sinaasappelsap, koffie 
en pepermunt  

II. minder overdadig en minder vet eten  
III. (warme) melk kan soms helpen  
IV. stoppen met roken of minder roken (zie ook de Standaard Stoppen met roken)  

5. Er komt een oudere patiënt aan de balie met een eerste uitgifte recept van alendroninezuur 70mg, 1 

keer per week 1 tablet. Geef drie aanvullende gebruiksadviezen en verklaar de achtergrond van deze 

adviezen. (6 punten) 

 

1. Geheel doorslikken, heeft een coating om oesofageale bijwerkingen te voorkomen  

2. Niet met melk innemen en op een lege maag voor het ontbijt innemen (niet eten na innemen 

gedurende 30 min), anders wordt de absorptie negatief beinvloed 

3. Rechtop zitten/staan  tijdens en na het innemen gedurende 30min, voorkomt oesofageale bijwerkingen  

 

(doseringen hoeven ze niet te kennen) 
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Naam:      
 
Collegekaartnummer:     Tafelnummer:  

AH 
 
6a. Mevrouw Egberts komt voor de eerste maal amlodipine 5 mg ophalen in uw apotheek. Een van de 
bijwerkingen die op kan treden is roodheid in het gezicht (‘flush’). Verklaar deze bijwerking aan de hand van 
het werkingsmechanisme van amlodipine. (1 punt) 
Door  de relatief sterke vasodilatatie kan roodheid in het gezicht optreden 
 
6b. Op welke andere bijwerkingen (noem er tenminste 2) die vooral in het begin van de behandeling op kunnen 
treden wijst u haar? (4 punten) Verklaar de bijwerkingen. 
Vooral aan het begin van de behandeling kunnen tachycardie, slaperigheid, hoofdpijn en duizeligheid optreden. 
Tachycardie is een reflex op vaatverwijding, hoofdpijn door vaatverwijding en duizeligheid door orthostatische 
hypotensie.  
 
7. Aan de balie van uw apotheek vindt het volgende gesprek plaats:   

Meneer X: “Ik wil graag een doosje loperamide” 
  Assistente: “Prima, ik ga het even voor u pakken”  

Assistente: “Hier heb ik het voor u. U kunt direct beginnen met 2 capsules en dan iedere dag maximaal 
8 capsules innemen.”  
Meneer X: “Dank u wel, dan zal ik hopelijk snel van mijn klachten af zijn”  

a. Hoe werkt loperamide? (2 punten) 
Het werkingsmechanisme is niet helemaal bekend, maar komt deels door stimulatie van opiaatreceptoren. Het 
vertraagt de darmmotiliteit van zowel dunne als dikke darm. 
b. Wat is onjuist of ontbreekt aan het gebruiksadvies dat de assistente geeft aan meneer X? (3 punten) 
Uiteraard ontbreekt zo ongeveer alles aan dit gesprek: de WHAM vragen en goed gebruiksadvies waarbij de 
nadruk moet liggen op alleen gebruiken bij acute diarree en zo kort mogelijk gebruiken. Een gebruik van iedere 
dag maximaal 8 capsules is niet goed! Tenslotte eventuele niet medicamenteuze adviezen zoals voldoende 
drinken, bouillon, zoute crackers etc.  
c. Meneer X vraagt voordat hij weg wil gaan uit de apotheek of loperamide wel samen met amoxicilline 
gebruikt mag worden? Dit gebruikt hij sinds vier dagen. Hoe zou uw advies luiden? (2 punten) 
Loperamide geeft geen interactie met amoxicilline, maar punt is hier natuurlijk de oorzaak van de diarree. Zeer 
aannemelijk dat dit door het antibioticum veroorzaakt is. Zo maar loperamide meegeven is onwenselijk. Patiënt 
informeren over de oorzaak en het feit dat de diarree zeer waarschijnlijk binnen 1-2 dagen na het stoppen van 
de kuur afneemt.  
  
 


