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Schriftelijk aanvullend tentamen cursus MA103 'Individuele Productzorg' 
5 juli 2017 
 
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! 
 

Voor elke vraag kunnen maximaal het aantal punten worden behaald dat achter de vraag staat. Het 
tentamencijfer is het totaal aantal behaalde punten gedeeld door het maximum aantal te behalen 
punten, maal 10. Informatie over de toetsing en de berekening van het eindcijfer is te vinden in het 
blokboek. De uitslag wordt bekend gemaakt via Osiris. 
 

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

 
 

 

BEANTWOORD ELKE VRAAG OP EEN APART ANTWOORDVEL 

vergeet niet je naam en studentnummer te noteren 

 

 

 

VRAAG 1 

Fucidin® bevat fusidine en wordt gebruikt ter behandeling van niet ernstige 

oppervlakkige en niet uitgebreide huidinfecties veroorzaakt door voor Fucidin® 

gevoelige micro-organismen, met name stafylokokken infecties. 

 

 

1A Geef de functie van de hulpstoffen van Fucidin®. (10 punten) 

  butylhydroxyanisol (E320)= antioxidans 

  cetylalcohol= vaste vetfase en zwakke w/o emulgator 

  glycerol= humectans 

  vloeibare paraffine= vloeibare vette fase, verbetert de smeerbaarheid 

  kaliumsorbaat= conserveermiddel wat pas werkt als de pH verlaagd wordt. 

  polysorbaat 60 = emulgator o/w 

  witte vaseline= halfvaste vetfase 

  verdund zoutzuur= zorgt voor pH verlaging waardoor sorbinezuur gevormd 

 wordt. En waarschijnlijk ook pH verlaging om fusidinezuur in ongeladen vorm 

 te houden. 

  all-rac--tocopherol = antioxidans 

  steriel water = vehiculum 

 fusidinezuur heeft hoge logP. Mogelijk lost de stof op in de vetfase van de 

crème. De  cetylalcohol en paraffine en vaseline zouden dan tevens  

oplosmedium zijn voor fusidinezuur. 
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1B Is Fucidin® een zalf of een crème? Indien een crème, is het een o/w of een w/o 

crème? Verklaar het antwoord. (10 punten) 

 Fucidin bevat sterke o/w (polysorbaat) en zwakke w/o emulgatoren (CSA). 

Samen vormen ze een mengfilmemulgator en geeft o/w creme. 

 

 

1C Welke chemische vorm van fusidine is in het preparaat aanwezig, het zuur of 

het natriumzout? Is dit van belang voor de werking van het preparaat? Verklaar 

je antwoord. (10 punten) 

 Het zuur; door het zoutzuur wordt hiervoor gezorgd. Fusidinezuur is ongeladen 

en zal beter de huid penetreren dan het geladen fusidinenatrium. 

 

 

 

 

VRAAG 2 

Trandate injectie 5 mg/ml bevat labetalol en is bedoeld voor IV-gebruik bij in het 

ziekenhuis opgenomen patiënten bij onder andere ernstige zwangerschaps-

hypertensie, wanneer snel onder controle brengen van de bloeddruk essentieel is. 

2A Wat is de pKa van labetalol? Teken de structuur over en geef aan welke groep 

verantwoordelijk is voor de pKa. Wat is de lading bij fysiologische pH? (10 punten) 

Het farmacon is een base; er bestaat een HCl zout.  

Dus er moet gekeken worden naar een basische groep. 

De NH groep is een basische groep. Dit is een sterke base met pKa 9-10. 

Bij fysiologische pH van 7 is de stof positief geladen. 

 

 

2B Beredeneer welke pH de Trandate injectie 5 mg/ml heeft. (10 punten) 

De injectie wordt gemaakt met zoutzuur en water. Door het zoutzuur gaat de 

pH omlaag zodat labetalol in oplossing is als labetalolHCl.  

Met een pKa van 9 -10, zal de pH zal minstens 2 eenheden lager zijn dan de 

pKa, dus hooguit 7, maar bij voorkeur wat lager om ongewenst uitkristalliseren 

te vookomen. 

 

 

Wanneer een patiënt meerdere geneesmiddelen tegelijk voorgeschreven krijgt is het 

vanuit praktisch oogpunt en toedieningsgemak gunstig om de geneesmiddelen in 

een preparaat  te combineren.  
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2C Wat is de belangrijkste onverenigbaarheid die in het algemeen kan optreden als 

2 injectievloeistoffen voor intraveneuze toediening worden gemengd? Noem 3 

oorzaken. Wat kan het gevolg voor de patiënt zijn van de onverenigbaarheid? 

 Verklaar je antwoord. (15 punten) 

De meest belangrijke interactie is het ontstaan van een neerslag. Een neerslag 

kan ontstaan: 

1) door te verdunnen met een vloeistof met een afwijkende pH zodat de 

oplosbaarheid van een van de farmaca vermindert; 

2) door te verdunnen met een vloeistof met een afwijkende samenstelling, 

zoals het ontbreken van cosolventia, waardoor de oplosbaarheid van een van 

de farmaca vermindert; 

3) doordat er een neerslagreactie optreedt tussen hulpstoffen en een farmacon 

of tussen 2 farmaca. 

Het intraveneus toedienen van vaste deeltjes kan ernstige gevolgen hebben 

voor de patient als de deeltjes in het longbed vastlopen. De patient krijgt dan 

een longembolie wat fataal kan zijn. 

 

 

2D  Ga op basis van fysisch-chemische eigenschappen van onderstaande 

injectievloeistoffen na of ze, ieder afzonderlijk, kunnen worden gecombineerd 

met Trandate Injectie 5 mg/ml. Zie voor meer informatie over de farmaca en 

samenstelling de bijlage. (4 x 5 punten) 

1) Dobutamine-hameln 5 mg/ml  

kan wel: vergelijkbaar farmacon, base met ong dezelfde pKa; 

samenstelling is ook met zoutzuur; pH zal het zelfde zijn; het 

antioxidans geeft naar verwachting geen interactie met 

labetololinjectie 

2) Fenobarbital Teva 100 mg/ml  

injectie met org oplosmiddelen en pH rond de 8 of 9. Mengen met 

labetololinjectie doet de pH van mengsel veranderen naar 8 

ongeveer? Mogelijk slaat de labetolol dan neer. Fenobarb kan dan 

ook neerslaan. Het oplosmedium van labetolol verandert. Er zit nu 

ook propyleenglycol en alcohol bij. Dit heeft geen negatieve invloed 

op oplosbaarheid. Voor de fenobarb wordt aandeel waterfase 

groter…met verlaging pH kan hier probleem betr oplosbaarheid 

fenobarb verwacht worden. 

3) MorfineHCl CF 20 mg/ml 

injectie met zoutzuur; morfine heeft basische pKa = De pH van de 

injectie zal rond de 5 liggen. Als deze injectie met labetololinj wordt 

gemengd die pH van 7 heeft, kan er uiteindelijk een pH van 6 

gevormd worden. Hier zal morfine nog wel opgelost blijven. (1% is 

ongeladen) 

4) Nitroglycerine 1 mg/ml 



schriftelijk tentamen MA103 pagina 4 van 14 

 

pH van nitro injectie is rond de 5 (vanwege glucose en 

autoclaveren). 

Combi met labetolol geeft mogelijk pH verhoging naar rond de 6. 

Kan zowel voor labetolol als nitro.  

 

 

 

VRAAG 3 

Lucrin Depot® bevat leuproprolide acetaat en is een synthetisch nonapeptide 

analogon dat is geïndiceerd bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Lucrin Depot® 

wordt toegediend via IM-injectie of SC-injectie (zie bijlage).  

 

 

3A Bekijk de samenstelling van het preparaat. Wat zijn de functies van de 

hulpstoffen in dit preparaat? (10 punten) 

Poeder 

- Leuproreline-acetaat = farmacon  
- Melkzuurpolymeer = microsfeer/micropartikel  
- Mannitol = lyoprotectant (bescherming vriesdroog proces)  

Oplosmiddel voor suspensie voor injectie 

- Natriumcarboxymethylcellulose = viscositeitsverhoger  
- Mannitol = osmose  
- Polysorbaat 80 = (non-ionische) oppervlak actieve stof  
- Water voor injectie = vehiculum  

 

 

 

 

3B Hoe komt het farmacon vrij na toedienen van de injectie? Wat gebeurt er met 

elk van de hulpstoffen na het injecteren? (10 punten) 

- Langzaam oplossen van polymeer lijdt tot afgifte farmacon (depot werking) + 

oplossen farmacon zelf  

- Preparaat met microsferen van melkzuurpolymeren (PLA, zelfde als PLGA) =  

Biodegradeerbaar polymeer  

- Hydrolyse van PLA  afbraak product: lactaatzuur  in stofwisseling CO2 en 

H2O uit je lichaam  

- Mannitol  nier uitgescheiden  

- De rest bekende E-nrs  normaal klaring (feces/nier)  
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3C Het product is gelyofiliseerd. Wat houdt dat in en waarom wordt dit preparaat 

gelyofiliseerd? Beschrijf uit welke stappen een lyofilisatie proces bestaat.  

 (15 punten) 

- Lyofiliseren = vriesdrogen  (water uit je product verwijderen)  

- Preparaat waarschijnlijk niet stabiel in aanwezigheid van water. Reden 

microbiologisch (aanwezigheid water  groei micro-organisme) chemisch 

(hydrolyse van microsferen)  

- 3 voornaamste stappen (verder zie artikel uit cursus)  

o Vriezen  

o Primair drogen  

o Secundair drogen  

 

 

 Vriesdrogen: raadpleeg voor de juiste stappen het artikel ‘Lyophilization of 

 Parenterals (7/93), Guide to inspections of lyophilization of parenterals, digitaal 

 beschikbaar via 

 [http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/ucm074909.htm]’ 

 

 

3D Er zijn verschillende Lucrin Depot preparaten waarvan de afgiftesnelheid 

varieert. Leg uit hoe het verschil in afgiftesnelheid wordt gerealiseerd.  

 (10 punten) 

- Cross-linking van de polymeren veranderen  

- Keuze oplossing en/of suspensie(deeltjesgrootte)  

- Plaats toediening (IM/SC)  

- Gebruik ander polymeer (PLA, PGA, PLGA enz.)   

 

 

 

 

VRAAG 4 

In een bereidende apotheek wordt onderstaand recept aangeboden.  

 R/  Morfinezetpillen 30 mg 

  50 zetpillen 

  Mw D. Pluijmen  

De zetpillen zijn niet op voorraad in de apotheek en moeten bereid worden. 

 

  

4A Morfine is een opiaat. Aan welke eisen moet een recept voor een opiaat 

voldoen? (10 punten) 

Zie het boek recepteerkunde. Let op: er wordt gevraagd naar de eisen aan het 

recept, niet hoe je met opiaten in de apotheek moet omgaan. 
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- Naam, voorletters, volledig adres en telefoonnummer van degene die 
voorschrijft (mag alleen door arts, tandarts of dierenarts) 

- Datum van voorschrijven 
- Naam van het middel en hoeveelheid, voluit geschreven in letters 
- Naam, voorletters en volledig adres van de patiënt of de eigenaar/houder van 

het dier 
- Duidelijke omschrijving van het gebruik, waaronder maximaal te gebruiken 

hoeveelheid per etmaal (niet ‘gebruik bekend’of ‘zo nodig’) 
- Zo nodig het aantal herhalingen, voluit in letters geschreven. 
- Er mag per OW-recept maar één middel voorgeschreven worden. 

 

 

4B  Geef de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van 50 zetpillen. Laat de 

berekening van de hoeveelheden zien. (10 punten) 

Kwalitatief; morfine hydrochloride (ofwel morfine HCl.3H20), lactosemonohydraat 

(vulstof, agglomeraten verwijderen), als basis adeps solidus. Daarvoor wordt 

gekozen Witepsol H15. 

Kwantitatief: 

Berekening voor 50 stuks (zonder overmaat). 

Vulwaarde van een vorm van 2,3ml met witepsol H15 is 2,07g, volgens de bijlage. 

 

Nodig aan morfine hydrochloride:  50 x 30 mg = 1500 mg (omrekenen van morfine 

naar morfinehydrochloride is niet nodig: morfinezetpillen 50 mg bevatten 50 mg 

van het hydrochloride. Ook in het IM wordt de normdosering gegeven met de 

ronde getallen van morfine hydrochloride-3-water). De verdringingsfactor is 

0,65 volgens de bijlage. 

Lactose monohydricum (180) is ook bij 30 mg farmacon nodig als vulstof en om 

agglomeraten te verwijderen, ook 100mg per zetpil: dus nodig is 50 x 100 mg = 

5000 mg = 5,00 g. De verdringingsfactor is 0,60 volgens de bijlage. 

Nodig aan Witepsol H15   50* 2,07g –(50 * 0,100g * 0,6) –(50 * 0,03g * 0,65) = 99,53 

gram witepsol H15 

 

 

4C Nadat de zetpillen zijn bereid blijkt dat er geen lactose is verwerkt. Wat is de 

functie van het lactose en wat is het gevolg van het ontbreken ervan voor de 

kwaliteit van de zetpillen? (10 punten) 

 Zorgvuldig mengen met lactose haalt agglomeraten van morfinehydrochloride 

 uiteen, en houdt ze uiteen, hetgeen gunstig is voor een homogene verdeling. 

 Lactose zorgt ook als vulmiddel voor homogene verdeling van het 

 laaggedoseerde farmacon over de zetpillen 

 Zonder lactose:  

 1.wel kans op agglomeraten (slechtere verdeling, mogelijk lagere oplossnelheid 

 van het farmacon aan het grensvlak met de rectumvloeistof, door kleiner 

 grensvlak.  
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 2. slechte verdeling farmacon over de zetpillen, dus mogelijk grote 

 gehaltespreiding, 

 3. nu hogere dosis morfinehydrochloride per zetpil. 

 Aan de gewichtsspreiding zal het niet zichtbaar zijn. De fout kan opvallen door 

 een te geringe opbrengst en door het gemiddelde zetpilgewicht dat nauwelijks 

 boven de vulwaarde zal uitkomen. 

 

 

4D Als een paar maanden later een spoedrecept voor morfinezetpillen wordt 

aangeboden is de voorraad morfinehydrochloride verdwenen en is grondstof 

morfinehydrochloride tijdelijk niet leverbaar. In de apotheek is wel 

morfinesulfaat aanwezig. Kan deze grondstof ook worden verwerkt in de 

zetpillen? Verklaar je antwoord. (10 punten) 

Het zijn beide zouten van morfine; de oplosbaarheden komen grotendeels 

overeen zoals te zien is in de bijlage van Clarke. In het rectum bij pH van het 

rectum zal het evenwicht naar morfine in beide gevallen vergelijkbaar zijn. De 

opname zal dus vergelijkbaar zijn. De stabiliteit van het morfine-deel in de vette 

zetpilbasis zal ook vergelijkbaar zijn voor de beide zouten. 

Wel omrekenen zodat in beide gevallen dezelfde hoeveelheid morfine wordt 

gegeven. 

 

 

4E Ongeacht het antwoord bij 4D, hoeveel morfinesulfaat zou per zetpil verwerkt 

moeten worden om dezelfde hoeveelheid morfine als in de morfinezetpil 20 mg 

FNA te verkrijgen? (10 punten) 

 

 Let op: morfinesulfaat bevat 2 molen morfine per mol morfinesulfaat: het 

‚equivalentgewicht’is dus 758,85g/2 = 379,4 g 

 20 mg morfine hydrochloride = 0,02 g/375,8 g/mol = 0,0532mmol 

0,0532 mmol* 758,85 (g/mol)/2 = 20.2  mg morfinesulfaat. 

(Controle: van de zwaardere grondstof per mol moet er dus meer afgewogen 

worden voor een equivalente hoeveelheid t.o.v. de uitgangsstof). 
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BIJLAGEN - tentamen MA103, 5 juli 2017 
 

 

 
Oplosbaarheden geldend voor de bronnen 

'Clarke's Analysis' en de 'Europese Farmacopee' 

 
Very soluble 1 part in less than 1 

Freely soluble 1 part in 1–10 

Soluble 1 part in 10–30 

Sparingly soluble 1 part in 30–100 
Slightly soluble 1 part in 100–1000 

Very slightly soluble 1 part in 1000–10000 

Practically insoluble or insoluble 1 part in more than 10000 
 
In the solubility statements, the word ‘water’ refers to purified water, the word ‘ether’ refers to 
diethyl ether and the word ‘ethanol', without qualification, refers to ethanol (95%). 
 
 

 
 
 
 

PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN 
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BIJLAGEN VRAAG 1 
 

SmPC Fucidin® 

 

1.  NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Fucidin® 20 mg/g.  
 
6.  FARMACEUTISCHE GEGEVENS  
 6.1.  Lijst van hulpstoffen  
  butylhydroxyanisol (E320) 
  cetylalcohol 
  glycerol 
  vloeibare paraffine 
  kaliumsorbaat 
  polysorbaat 60 
  witte vaseline 
  verdund zoutzuur 

  all-rac--tocopherol 
  steriel water  
 
 
 

Clarke's Analysis of Drugs and Poisons 2017  - on line  
 

Fusidic Acid 
Antibiotic  
C31H48O6,½H2O=525.7 

 

Proprietary Names 

Fucidin; Fucithalmic 
 

Chemical Properties 

A white crystalline powder. Mp about 193°. Sparingly soluble in water and hexane; 

soluble 1 in 5 of ethanol, 1 in 4 of chloroform and 1 in 60 of ether; soluble in acetone, 
pyridine, and dioxane. pKa 5.4. Log P (octanol/water), 6.8. 

 

Sodium Fusidate 
C31H47NaO6=538.7 

 

Synonym 
Fusidate sodium 

 

Chemical Properties 

A white, slightly hygroscopic, crystalline powder. Soluble 1 in 1 of water, 1 in 1 of 
ethanol and 1 in 350 of chloroform; practically insoluble in ether. 

 
 

  

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/QRPABD1.htm
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BIJLAGEN VRAAG 2 
 

SmPC's injectievloeistoffen en chemsiche eigenschappen 

 

Trandate Injectie 5 mg/ml  
Trandate Injectie, oplossing voor injectie voor i.v. gebruik 
Lijst van hulpstoffen: Water voor injectie, verdund zoutzuur, verdund natriumhydroxide 
 
Labetalol  
C19H24N2O3=328.4 
 
 
Chemical Properties 
Log P (octanol/water), 3.09. Labetalol is stable in plasma for at least 48 h at 4° and for at least 
8 weeks at –80°. Stock standard solutions were stable for at least 3 months when kept at 4°. 
 
Labetalol Hydrochloride 
C19H24N2O3,HCl=364.9 
 
Chemical Properties 
White crystalline solid. Mp ∼180°. Soluble in water and ethanol; practically insoluble in chloroform 
and ether. Labetalolhydrochloride 40 mg/mL in 3 oral liquids was stable for up to 60 days when 
stored in the dark at 5° and 25°. 
 

 
Dobutamine-hameln 5 mg/ml 
1 ampul / flacon bevat dobutamine hydrochloride, overeenkomend met 250 mg dobutamine. Het 
product is een heldere, kleurloze of bijna kleurloze oplossing.  
Lijst van hulpstoffen: Natriummetabisulfiet (E223), Natriumchloride, Zoutzuur, Water voor injecties 
 
Dobutamine 
C18H23NO3=301.4 
 
Chemical Properties 
 pKa 9.5. 
 
Dobutamine Hydrochloride 
C18H23NO3,HCl=337.8 
 
Chemical Properties 
A white powder. Mp 184° to 186°. Sparingly soluble in water and ethanol; soluble in methanol. 
 

 

Fenobarbital Teva 100 mg/ml 
Fenobarbital Teva 100 mg/ml, bevat 100 mg fenobarbital per ml injectievloeistof.  
Lijst van hulpstoffen: Propyleenglycol, ethanol, natriumhydroxide, water voor injectie. 
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Phenobarbital 
C12H12N2O3=232.2 
 
Chemical Properties  
Colourless crystals or a white crystalline powder which may exhibit polymorphism. Mp 174° to 178°. 
Soluble 1 in 1000 of water, 1 in 8 of ethanol, 1 in 40 of chloroform, 1 in 13 of ether and 1 in about 
700 of benzene. pKa 7.4 (25°). Log P (octanol/water), 1.5. 
 
Phenobarbital Sodium 
C12H11N2NaO3=254.2 
A white hygroscopic powder, granules, or flakes. Mp about 175°. Soluble 1 in about 1 of water and 1 
in about 10 of ethanol; practically insoluble in chloroform and ether. 
 

 

Morfine HCl CF 20 mg/ml 
Elke ml oplossing voor injectie bevat 20 mg morfinehydrochloride 
De oplossing voor injectie is helder en (nagenoeg) kleurloos.  
Lijst van hulpstoffen: Natriumchloride, Zoutzuur, Water voor injecties 
 
Morphine  
C17H19NO3,H2O=303.4 
 
 
Chemical Properties 
A white crystalline powder or colourless crystals. Mp 254° to 256°, with decomposition. Soluble 1 in 
5000 of water, 1 in 210 of ethanol and 1 in 125 of glycerol; practically insoluble in ether. pKa1 8.0, 
pKa2 9.9 (20°). Log P (octanol/water pH 7.4), −0.1.  
 
Morphine Hydrochloride 
C17H19NO3,HCl,3H2O=375.8 
 
Chemical Properties 
Colourless silky crystals or crystalline powder. A solution in water is laevorotatory. Soluble 1 in 17.5 
of water and 1 in 52 of ethanol; slowly soluble in glycerol; practically insoluble in chloroform. 
 

 
Nitroglycerine 1 mg/ml, oplossing voor infusie  
1 ml oplossing voor infusie bevat 1 mg nitroglycerine.  
Oplossing voor infusie, heldere en kleurloze oplossing. 
Lijst van hulpstoffen: glucosemonohydraat, verdund zoutzuur, water voor injecties. 
 
Glyceryl Trinitrate 
C3H5N3O9=227.1 

 
Chemical Properties 
A colourless, slightly volatile, oily liquid. It explodes on rapid heating or on percussion. Mass per mL 
about 1.6 g. Soluble 1 in 800 of water and 1 in 4 of ethanol; miscible with acetone, glacial acetic acid, 
ethyl acetate, benzene, pyridine, chloroform and ether; sparingly soluble in petroleum ether, liquid 
petrolatum and glycerol. Log P (octanol/water), 1.6. 
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BIJLAGEN VRAAG 3 
 

SmPC Lucrin Depot 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
Lucrin Depot 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie.  
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  
Lucrin Depot 11,25 mg bevat 11,25 mg leuproreline-acetaat in de vorm van steriele, 
gelyofiliseerde micropartikels.  
 

3. FARMACEUTISCHE VORM  
Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 
6.1. Lijst van hulpstoffen  
Poeder voor suspensie voor injectie: melkzuurpolymeer en mannitol. Oplosmiddel voor 
suspensie voor injectie: natriumcarboxymethylcellulose, mannitol, polysorbaat 80 en water 
voor injectie. 
 
 

BIJLAGEN VRAAG 4 
 

Clarke's Analysis of Drugs and Poisons 2017  - on line  
 
Morphine  
Narcotic Analgesic 

C17H19NO3,H2O=303.4 
 

 

Chemical Properties 
The principal alkaloid of opium. A white crystalline powder or colourless or white acicular crystals. 

Mp 254° to 256°, with decomposition. Soluble 1 in 5000 of water, 1 in 210 of ethanol, 1 in 1220 of 

chloroform and 1 in 125 of glycerol; practically insoluble in ether. Solubility can vary according to 
the method of preparation and the crystalline state. pKa1 8.0, pKa2 9.9 (20°). Log P (octanol/water 

pH 7.4), −0.1. 

 

 

Morphine Hydrochloride 
C17H19NO3,HCl,3H2O=375.8 

 

Chemical Properties 

Colourless silky crystals or crystalline powder, or cubical white masses. A solution in water is 
laevorotatory. Soluble 1 in 17.5 of water and 1 in 52 of ethanol; slowly soluble in glycerol; 

practically insoluble in chloroform and ether. 

 
 

Morphine Sulfate 
(C17H19NO3)2,H2SO4,5H2O=758.8 

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/OPAfD1.htm
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Chemical Properties 

White, acicular crystals, cubical masses or crystalline powder. When exposed to air, it gradually 

loses water of crystallisation. It darkens on prolonged exposure to light. Mp 250°, with 
decomposition (anhydrous form). A solution in water is laevorotatory. Soluble 1 in 15.5 of water 

and 1 in 565 of ethanol; practically insoluble in chloroform and ether. 

 
 
 
 

Informatorium 2017 - on line  

 

MORFINE 
 

Toepassing (T.) 
chronische hevige pijn die behandeling met een opioïd noodzakelijk maakt; 
acute hevige pijn, onder andere postoperatief en bij acuut coronair syndroom; 

 

Dosering (D.) 
Omrekening dosering per 24 uur: 30 mg morfine oraal komt overeen met 10 mg morfine subcutaan of 
intraveneus; voor conversiefactoren en equivalente doseringen met andere opioïden, zie inleidende tekst.  

 
Chronische hevige pijn: 
oraal (hydrochloride-3-water, sulfaat-5-water): 
gewoon preparaat, Oramorph® en diverse fabrikaten: volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar 10-20 
mg per keer, zo nodig elke 4 uur, zo nodig dosering verhogen; kinderen 6-12 jaar 5-10 mg elke 4 uur, bij 
overschakelen van parenterale toediening op een gewoon oraal preparaat moet de dagdosis veelal 50-
100% worden verhoogd; 
 
rectaal (hydrochloride-3-water): volwassenen 10-20 mg per keer, zo nodig elke 4 uur; volgens de NHG-
Standaard Pijn volwassenen aanvankelijk 5-10 mg 3-4 x per dag; 
 
subcutaan, intramusculair (hydrochloride-3-water): volwassenen 5-20 mg per keer, gewoonlijk 10 mg per 
keer, zo nodig elke 4 uur; kinderen 0.1-0.2 mg/kg lich.gewicht per keer, max. 15 mg per keer, zo nodig elke 
4 uur; ouderen 5-10 mg per keer; 
 

 
 
 

CBV - Apotheek de Gaper die bereidt 

 

Morfinezetpillen 50 mg 
 
Naamgeving 
Suppositoria morphini 50 mg 
Morfinezetpillen 50 mg 

Declaratie 
Werkzaam bestanddeel: 50 mg morfinehydrochloride per zetpil, in een vette basis 
Farmaceutische vorm: zetpil 
Hulpstoffen: lactosemonohydraat, Adeps solidus 
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Receptuur 

Morphini hydrochloridum 50 mg 

Lactosum monohydricum (180) 100 mg 

Adeps solidus qs 
 

FNA zetpilvorm 2,3 ml 

 
Bereiding 
• Herberekenen van de benodigde hoeveelheden en een eventuele overmaat bij gebruik van een andere 

zetpilvorm en bij verwerking van een afwijkende hoeveelheid morfinehydrochloride, uitgaande van een 
verdringingsfactor 0,65 voor morfinehydrochloride en 0,6 voor lactosemonohydraat in een 2,3 ml zetpil 
met vulgewicht 2,07 g Adeps solidus. 

• Voor afwegen: zo nodig fijnwrijven van een overmaat morfinehydrochloride in een ruwe stenen mortier. 

• Verwrijven van het afgewogen morfinehydrochloride met het lactosemonohydraat. 

• Dispergeren van het poedermengsel in de gesmolten zetpillenbasis. 

• Mengen. 

• Gieten van de massa in de juiste vormen; homogeen houden van de massa tijdens het gieten. 

• Afschrapen van de overmaat na stollen. 

 
Bewaring 
Niet-aangebroken verpakking: 

• Strips in vouwdoos, 36 maanden; beneden 25 °C, niet in de vriezer 

• Pot, 36 maanden; beneden 25 °C, niet in de vriezer 
 Binnen bovenstaande termijn, na aanbreken: 

• Pot, 12 maanden; beneden 25 °C, niet in de vriezer 

 
Kwaliteitseisen 
Identiteit: conform gedeclareerde samenstelling. 
Gehalte morfinehydrochloride.3H₂O: 90-110% van de gedeclareerde hoeveelheid, berekend als chemisch 
zuivere substantie. 
Uiteenvaltijd/smelttijd: zie Ph.Eur.,hoofdstuk 2.9.2. 
Gewichtsspreiding: zie Ph.Eur., hoofdstuk 2.9.5. 
Gehaltespreiding: zie Ph.Eur., hoofdstuk 2.9.6. 
Chemische zuiverheid: codeïne ≤ 0,5%; geen enkele andere verwante verbinding > 0,5% en maximaal 2 
verwante verbindingen > 0,2%. 
Microbiologische zuiverheid: zie Ph.Eur., hoofdstuk 5.1.4. 

 
Bewaring 
De bewaartermijn van 3 jaar is niet gebaseerd op stabiliteitsonderzoek. Weliswaar zijn farmaca over het 
algemeen vrij stabiel in een vette basis, maar peroxiden uit de basis kunnen wel oxidatie veroorzaken. Uit 
de gehalteresultaten van FNA-preparatencontroles is niets gebleken van ontleding door oxidatie in dit 
preparaat. Wel werd soms enige bruine verkleuring waargenomen bij sterktes van 50 mg of hoger. Van 
morfine-oplossingen is echter bekend dat verkleuring al zichtbaar is voordat ontleding aantoonbaar is. (Zie 
ook het Commentaar bij morfine-injectievloeistof). 

 
Kwaliteitseisen 
De eisen aan de hoeveelheden codeïne en andere verwante verbindingen zijn overgenomen uit de BP 
2009 

https://kennisbank-knmp-nl.proxy.library.uu.nl/article/Formularium_der_Nederlandse_Apothekers/HIP/PP02602.html#Commentaar

