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Schriftelijke toets blok 'Apotheekbereiding' 

blok FA-402, 17 april 2014 

 

Vermeld op alle papieren duidelijk je naam en studentnummer. 

 

Lees de vragen goed door alvorens duidelijk, maar bondig, antwoord te geven op de 

gestelde vragen. Bij de beoordeling en becijfering wordt gelet op volledigheid van het 

antwoord, op de afwezigheid van overbodige en niet ter zake doende informatie en 

op de juistheid en precisie van de formulering van het antwoord. 

 

Motiveer altijd het antwoord ook al wordt dit niet expliciet gevraagd!  

 

Per vraag is het maximaal te behalen aantal punten gegeven. Het tentamencijfer 

wordt berekend door het totaal aantal behaalde punten te delen door het maximaal 

aantal te behalen punten en te vermenigvuldigen met 10. 

 

Nadere informatie over de toetsing en de berekening van het eindcijfer is te vinden in 

het blokboek. De uitslag wordt bekend gemaakt via Studiezaken en Blackboard. 

 

Neem eerst de bijlagen door zodat je weet welke informatie is bijgesloten! 

 

 

VRAAG 1 

Haloperidol is in Nederland geregistreerd onder de naam Haldol in de vorm van 

tabletten, druppels en de injecties Haldol 5 mg/ml en Haldol decanoas 50 en 100 

mg/ml. De samenstelling van de preparaten is gegeven in de bijlagen. 

 

 

1A In welke klasse van het BCS moet haloperidol ingedeeld worden? Verklaar het 

antwoord. (10 punten) 

Wordt na orale toediening goed geabsorbeerd. 

Solubility in water (1.4 mg/100 mL); 

In MDK bij pH 1-6,5 is de hetzelfde. 

Per 250 ml lost 3,5 mg op.  

Uitgaande van de tabletten van 10 mg, dus slecht oplosbaar en goede absorptie. 

Klasse 2. 

 

1B  Haldol decanoas injectie bevat haloperidoldecanoaat  

 Decaanzuur heeft de volgende structuur:  

 Teken de molecuulstructuur van haloperidoldecanoaat. (10 punten) 

Er wordt een ester gevormd met de -COOH van decaanzuur en de -OH van 

haloperidol. Haloperidol heeft maar 1-OH groep, er is dus maar 1 plaats waar het 

decaanzuur kan worden veresterd. 
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1C Leg uit wat het verschil is tussen de 2 genoemde Haldol injecties en waarom er 

2 verschillende parenterale formuleringen met haloperidol zijn geregistreerd.(20 

punten) 

Haldolinjectie met haloperidol en melkzuur is een lactaatzout. Haloperidol is een 

base met pKa 8.9. haloperidollactaat is in de beschreven concentratie 

wateroplosbaar. Met melkzuur verlaag je de pH drastisch waardoor een oplossing 

ontstaat. Deze injectie is geschikt voor intraveneuze injectie. IS voor acuut gebruik. 

Deze injectie kan ook im worden gegeven in de acute fase. Er is dan geen depot 

werking maar directe opname van Haloperidol. 

Haldoldecanoaatinjectie is een oplossing van de ester haldoldecanoaat in olie en 

benzylalcohol. Dit kun je beredeneren; een ester is lipofieler dan de basisvorm van 

het farmacon. Deze injectie kan niet voor iv gebruik. Is een intramusculaire injectie 

met depotwerking. Dat laatste wordt ook nog eens bevestigd door het feit dat de 

concentratie van de olie-injectie 10 x hoger is dan de waterige injectie. 

 

1D  De Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 en 100 mg/ml injectie bevat 

onder andere benzylalcohol. Welke functies kan deze stof (in het algemeen) in 

een injectie hebben? (15 punten) 

Cosolvens, conserveermiddel, lokaal anesthetisch bij inspuiten. 

 

 

In palliatieve zorg is er soms behoefte aan andere toedieningroutes dan de orale en 

parenterale route. 

 

 

1E Welke afwegingen moet je maken bij de beslissing of een geneesmiddel via de 

oromucosale route kan worden toegediend? Is het mogelijk haloperidoldruppels 

via de wangzak toe te dienen? Zou de dosering aangepast moeten worden ten 

opzichte van de orale dosering? Zo ja, hoe? (20 punten) 

Als een geneesmiddel via de oromucosale weg moet worden werken, moet het: 

 Oplosbaar zijn in de mondholte; dus in klein volume en ook bij de pH in de 

mond. 

 Het moet snel oplossen in de mond. 

 Het moet gemakkelijk geabsorbeerd worden; dwz niet te groot molecuul met 

de juiste eigenschappen volgens Lipinksirule of 5. 
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 Het moet snel geabsorbeerd worden, omdat het product niet al te lang in 

mond verblijft. 

 

Haloperidoldruppels is een oplossing met een pH rond de 3. 

Dan is haloperidollactaat opgelost. Sterkte is 2 mg/ml. 

De pH van de druppels is rond de 3. In deze oplossing is het 

haloperidollactaat geïoniseerd en dus geladen en dus moelijk/niet absorbeer 

baar. In de mond met fysiologische pH zal de haloperidol met pKa  8,3 

gedeeltelijk neerslaan. In elk geval heb je bij de pH van de mond gedeeltelijk 

geladen en gedeeltelijk ongeladen farmacon wat de absorptie ten goede komt. 

Uit de literatuur is ook bekend dat haloperidol goed geabsorbeerd wordt. 

Een ander probleem is het toe te dienen volume. 

Je kunt niet elk volume oromucosaal geven. Het moet wel patiëntvriendelijk 

blijven; de patiënt moet in staat zijn de hoeveelheid vloeistof gedurende enige 

tijd in de mond te houden. 

 

De dosering voor oromucosaal gebruik moet in dit geval anders zijn dan de 

orale dosering. Het geneesmiddel ondergaat een firstpasseffect. 

Biol.beschikbaarheid is ongeveer 60 %. Dus ipv 10 mg oraal, dient 6 mg 

oromucosaal gegeven te worden. Dit is 3 ml; is goed te doen. 

 

 

1F   Bij slikproblemen is het soms wenselijk haloperidol rectaal te geven. Wat 

verwacht je ten aanzien van de absorptie van haloperidol na rectale toediening? 

Geef de formulering van een rectaal preparaat met 10 mg haloperidol. Hoe 

verloopt de afgifte van haloperidol uit dit preparaat? (20 punten) 

Haloperidol moet systemisch werken. 

De haloperidol moet opgelost zijn in rectumvocht en vervolgens in ongeladen vorm 

via de rectale slijmvliezen opgenomen worden. 

 

Haloperidol is goed oplosbaar in chloroform en heeft log P van 3,2, 

Deze stof zal moeilijk vrijkomen uit een vette zetpilbasis. 

Haloperidoldecanoaat lost op in olie, dus zal hieruit ook moeilijk vrijkomen en is dus 

ook geen optie. 

Waarschijnlijk wordt haloperidoldeconaat niet opgenomen omdat het slecht oplost in 

water. Voordat het kan worden opgenomen moet de ester hydrolyseren. Dat kan 

weleens niet of te traag gaan in het rectum. 

Haloperidol in een PEG basis is misschien een optie, maar niet fijn voor de patiënt.  

 

De beste formulering lijkt de injectie van haloperidollactaat rectaal geven.  

Injectie is 5 mg/ml. pH rond de 3, osmotische conc 80 mosmol.   

Stel dat je 10 mg moet geven dan geef je rectaal 2 ml. Na toedienen wordt dit 

verdund met de enkele milliliters rectale vloeistof die fys. pH heeft dan zal het 
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haloperidollactaat deels neerslaan als ongeladen haloperidol. Door evenwicht 

geladen/ongeladen absorptie. 

 

 

 

VRAAG 2 

In het FNA is een voorschrift opgenomen voor enalaprilmaleaatdrank 1 mg/ml. De 

samenstelling is geven in de bijlage. 

 

 

2A Noem 3 conserveermiddelen die in dranken kunnen worden toegepast. 

Bespreek van elk van deze conserveermiddelen  

 1) de benodigde concentratie; 

 2) de relatie tussen de pH en de werking; 

 3) de eventuele ontledingsreactie en de omstandigheden waaronder dit 

optreedt. 

 (15 punten) 

 

Sorbinezuur, 0,1%, werkzaam in ongeladen vorm; met pKa rond de 5 zal deze stof 

bij pH lager dan pKa werkzaam zijn; mag niet te laag want dan oxideert 

sorbinezuur. 

MOB, 0,1-0,2%, werkzaam inongeladen vorm, bevat estergroep en fenolische OH. 

Fenolische OH deprotononeert vanaf pH =pKA en hoger (pH 10 en hoger) 

De ester hydrolyseert bij lage en hoge pH ( kleiner 3 groter 10) 

Benzoezuur, 0,1%, werkzaam in ongeladen vorm, werkzaam bij pH = pKa en lager; 

vanaf pH 5. 

Glycerol, werkzaam vanaf 30%, niet pH gevoelig, niet ontledingsgevoelig 

Ethanol, werkzaam vanaf 15%, niet pH gevoelig, niet ontledingsgevoelig 

Propyleenglycol, werkzaam vanaf 15%, niet pH gevoelig niet ontledingsgevoelig 

 

 

2B Bij de bereiding van de Enalaprildrank FNA weegt de bereider per ongeluk 10 

maal te veel Solutio methylparabeni FNA af en voegt dit aan het preparaat toe. 

Wat zijn de gevolgen voor het preparaat? Zal de fout worden opgemerkt bij de 

eindcontrole van het preparaat? Zo ja, hoe? (15 punten) 

De oplosbaarheid van MOB in water is 1:1000 tot 1: 10.000. 

Dus als 10 te veel wordt toegevoegd, ook al is dit een oplossing in propyleenglycol 

zal dit wanneer deze in een waterige omgeving wordt gebracht neerslaan. Het zal 

zeker opgemerkt worden; er ontstaat dus een neerslag in de drank. Behalve een 

ongewenst neerslag is ook nog een 10 x overdosering van het conserveermiddel 

gegeven. 
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2C Enalaprilaat is de actieve metaboliet van enalapril. Enalaprilaat wordt echter 

slecht geabsorbeerd. Leg uit waarom enalaprilmaleaat beter wordt 

geabsorbeerd dan enalaprilaat. (15 punten) 

Enalaprilmaleaat heeft een estergroep, die het molecuul lipofieler maakt en hierdoor 

beter geabsorbeerd wordt. De log P van enalapril is 2,45 en van enalaprilaat is -0,94. 

 

 

2D De gebruikelijke onderhoudsdosering van enalaprilmaleaat is 1 dd 20 mg. 

Bereken met hoeveel enalapril en enalaprilaat, 20 mg enalaprilmaleaat overeen 

komt. Laat de berekening zien. (10 punten) 

1 mol enalaprilmaleaat = 1 mol enalaprilaat 

492,5 g  enalaprilmaleaat = 384,4 g enalaprilaat 

20 mg enalaprilmaleaat = 20 * 384,4/492,5 = 15,6 mg enalaprilaat 

Op dezelfde manier wordt gerekend met enalapril. 

 20 mg enalaprilmaleaat = 15,3 mg enalapril 

 

 

2E Welke chemische vorm van het enalapril zou je moeten gebruiken om een iv 

injectie te formuleren?  Geef de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van 

5 ml injectievloeistof overeenkomend met 5 mg enalapril per 5 ml. 

 NB Je mag ervan uitgaan dat alle chemische vormen van enalapril chemisch 

stabiel zijn en in waterige oplossing geautoclaveerd kunnen worden. (20 

punten) 

Bij voorkeur het enalaprilaat want dat is de actieve stof.  

5 mg enalapril per 5 ml 

Dat komt overeen met 5,1 mg enalaprilaat per 5 ml. 

Oplosbaarheid enalaprilaat in water= 1 in 200; 

Dus 5,1 mg per 5 ml gaat gemakkelijk, 

Het oplosmiddel is aqua ad injectabilia in bulk, omdat in de eindverpakking nog 

geautoclaveerd wordt. 

Voor iso-osmose wordt nacl toegevoegd. Het is uit de bijlagen niet te achterhalen of 

deze stof verenigbaar is. Hier wordt de aanname gedaan dat deze stof verenigbaar 

is. 

Er is geen iso-osmotische waarde van enalaprilaat bekend.  

5,1 mg enalaprilaat = 0,0133 mmol = 0,0133 mosmol. 

In 5 ml is 1,5 mosmol isotoon. 

Hier nog toevoegen 1,5-0,0133= 1,487 mosmol. 

Voor NaCl is dit: 1,487/2  * 58,5 =  43,5 mg per 5 ml 

Nog een uitspraak doen over de pH.; de stof heeft 2 carboxylgroepen, dus er wordt 

een zure pH verwacht. 

Intraveneus mag je injecties over zeer groot pH gebied injecteren, mits ongebufferd. 

Dus samenstelling: 

Enalaprilaat   5,1 mg 

NaCl  43,5 mg 
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Aqua ad inj in bulk ad 5 ml 

 C18H24N2O5,2H2O=384.4 
 

VRAAG 3 

 

Het volgende recept wordt in een apotheek aangeboden: 

 R/  metronidazolgel 1% FNA 500 g, steriel 

       10 x 50 g 

       2 maal daags in de wond aanbrengen 

  Mevr. Pietersen 

   

Mevr. Pietersen is bekend in de apotheek. Ze is kankerpatiënt en de apotheek levert 

regelmatig wondbehandelingsmateriaal voor haar af. De apotheker concludeert dat 

de wond blijkbaar geïnfecteerd geraakt is. Steriele metronidazolgel FNA is bij 

stinkende wonden zoals die vaak bij kankerpatiënten voorkomen de 

voorkeursbehandeling. Er is geen handelspreparaat met metronidazol dat geschikt is 

voor toepassing in een wond. 

 

 

3A Mannitol wordt toegevoegd aan de Metronidazolgel 1%, steriel FNA om de gel 

iso-osmotisch te maken. Hoeveel mannitol moet worden toegevoegd aan 100 g 

gel om een iso-osmotisch preparaat te maken? Waarom wordt geen 

natriumchloride gebruikt om de gel iso-osmotisch te maken? (20 punten) 

Metronidazolum 1 g 

Carbomerum 974P 1 g 

Dinatrii edetas 100 mg 

Mannitolum   

Trometamolum 1 g 

Aqua purificata 91,9 g 

  

 100 g 

 

Metronidazol is 1 in 100 oplosbaar in water, Hier heb je exact die concentratie. Ervan 

uitgaande dat alles oplost  (mogelijk niet omdat in de eindcontroles gesproken wordt 

over witte hydrogel met deeltjes) heb je 5,85 mmol metronidazol. Dit geeft 5,85 

mosmol. In  100 g is 30 mosmol isotoon; 5,85mosmol is dan 19,5% aan bijdrage. 

Carbomeer 1% is opgelost…molekuulgewicht is zo groot dat bijdrage 

verwaarloosbaar is. 
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Dinatriumedetaat 0,1% (isotone conc = 4,4%); bijdrage is 2,25% 

Trometamol 1%, (isotone conc=3,41%); bijdrage is 29,33 % 

Opgeteld hebben we 19,5+ 2,25 + 29,33 = 51,08% 

Rest nog ongeveer 50% . 5,07 % mannitol is isotoon. 

50% hiervan is 2,535 gram per 100 gram gel. 

 

Geen nacl omdat dit onverenigbaar is met carbomeer. Negatieve lading wordt door 

Na+ aangetrokken en geen uitvouwing meer. 

 

 

Er zijn verschillende handelspreparaten met metronidazol geregistreerd. Orale 

preparaten omvatten tabletten en een suspensie. De tabletten bevatten 

metronidazol, de orale suspensie bevat metronidazolbenzoaat. Verder zijn er 

preparaten geregistreerd voor dermale, vaginale en parenterale toediening.  

 

 

3B Leg uit waarom de tabletten metronidazol bevatten en de suspensie 

metronidazolbenzoaat. (10 punten) 

Metronidazol is 1 in 100 in water oplosbaar en heeft een afschuwelijk slechte smaak, 

Metronidazolbenzoaat is onoplosbaar in water en heeft een aangename smaak. 

De tabletten worden doorgeslikt en zullen nauwelijks geproefd worden. 

In de maag vallen ze uiteen en lossen ze op. 

De suspensie moet natuurlijk een stof bevatten die niet oplosbaar is; dat is het 

benzoaat. De fractie die wel nog oplost heeft hier een aangename smaak. 

 

3C Hoe zal de snelheid en mate van absorptie van metronidazol zijn na toediening 

van de suspensie vergeleken met tabletten? (10 punten) 

De suspensie bevat het metronidazolbenzoaat. Een ester die lipofieler is dan 

metronidazol. 

Stel we nemen per keer 500 mg farmacon in. 

Metronidazol is 1 in 100 oplosbaar in water; dus 0,5 gram kan zo in mdk oplossen. 

en vervolgens geabsorbeerd worden. 

Metronidazolbenzoaat in suspensie komt in maag, moet eerst nog gehydrolyseerd 

worden daar door enzymen of door pH , dan wordt het metronidazol en volgt 

hetzelfde pad als de tabletten. 

De absorptiesnelheid bij tabletten is groter, de mate hetzelfde.(.tenminste als de 

hydrolyse redelijk snel gebeurt). want je moet omrekenen voor benzoaat , dus de 

hoeveelheden metronidazol zijn in beide toedieningsvormen  hetzelfde. 

 

 

Metronidazol is in dezelfde chemische vorm en in dezelfde concentratie 

geregistreerd voor verschillende cutane toepassingen.  
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3D Geef aan hoe een formulering in het algemeen de sterkte van werking van een 

dermaticum kan beïnvloeden.(10 punten) 

Er kan een penetratiebevorderaar in de basis zitten en een basis met veel vetten die 

een occlusief effect hebben kunnen de werkzaamheid van het farmacon verhogen. 

Bovendien is de concentratie opgeloste werkzame stof in de formulering van belang. 

Een hogere concentratie resulteert in een grotere drijvende kracht de huid in. Aan de 

andere kant kan de flux juist verminderen als de partitie ten gunste van de 

formulering is doordat de werkzame stof goed in de formulering oplost. 

 

3E Bekijk de samenstelling van beide gelen en geef de functie van de hulpstoffen.  

De gel bevat ppg en de creme niet . De crème bevat wel weer vetten, maar bevat 

ook veel water en heeft geen occlusief effect. 

Door de ppg is de gel veel sterker werkzaam dan de crème. Misschien lost 

metronidazol ook wel goed op in ppg, maar dat is uit de bijlagen niet te halen. 

 

 


