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BIJLAGEN - tentamen MA103 24 mei 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%). 

 
 

Tabel Osmotische waarden 
Farmacon NaCl equivalent 

 
Isotone-oplossingen 

Benzalkoniumchloride 0,18 nb 

Boorzuur 0.50 1.90 % 

Glucose 0.16 5.51 % 

Glycerine 0.36 2.60 % 

Mannitol 0.17 5.07 % 

Natriumboraat (Borax) 0.42 2.60 % 

Natriumchloride 1.00 0.90 % 

Natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat 0.40 2,77 % 

Natriumedetaat 0.23 4.44 % 

Natriummetabisulfiet 0.70 1.38 % 

Natriummonowaterstoffosfaatdihydraat 0.44 2,23 % 

Natriumwaterstofcarbonaat 0.65 1.39 % 

n.b. = niet bekend 
 
 

PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN 
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BIJLAGEN VRAAG 1 
 

Clarke's Analysis of Drugs and Poisons 2016 - on line  

 
Nitrofurantoin 
Antibacterial (Urinary) 

C8H6N4O5=238.2  

 

Chemical Properties 

Yellow crystals or fine powder. Discoloured by alkalis and by exposure to light. 

Mp about 271°. Soluble 1 in 5000 of water, 1 in 2000 of ethanol, 1 in 200 of 
acetone and 1 in 16 of dimethylformamide. pKa 7.2 (25°). Log P (octanol/water), 

−0.5. 

 

Nitrofurantoin Sodium 

C8H5N4NaO5=260.1. Solubility 1 in 1200 in water, 1 in 2400 in ethanol and 1 in 

240 in acetone. 

 
Chemical Properties 

 A yellow-orange coloured powder.   

 
 

Informatorium 2017 - on line  
 

NITROFURANTOINE 
 
Toepassing (T.) 
Geregistreerd: 
behandeling en profylaxe van ongecompliceerde urineweginfecties; 
kortdurende profylaxe bij transurethrale ingrepen (katheterisatie, cystoscopie en verblijfskatheter) of bij 
chirurgische ingrepen van de urinewegen. 

 
Dosering (D.) 
Orale toediening bij voorkeur tijdens het eten. 

 
Behandeling urineweginfecties: 
oraal: gewoon preparaat: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar 50 mg 4x per dag gedurende 5-7 dagen 
of tot ten minste 3 dagen nadat geen infectie meer aantoonbaar is in de urine; bij niet-zwangere vrouwen 
met een ongecompliceerde infectie veelal gedurende 5 dagen, bij zwangere vrouwen, mannen en andere 
risicopatiënten (zie B.) gedurende 7 dagen; meisjes van 5 tot 12 jaar 3-6 mg/kg lich.gewicht per dag in 4 
doses gedurende 5-7 dagen of tot ten minste 3 dagen nadat geen infectie meer aantoonbaar is in de urine; 
volgens de NHG-Standaard Urineweginfecties ook zelfbehandeling met een 5-daagse kuur zodra de eerste 
tekenen van infectie zich voordoen; volgens het NKFK kinderen vanaf 1 maand 5-6 mg/kg lich.gewicht per 
dag in 4 doses, max. 200 mg per dag; 

 
Interacties (I.) 
Zie inleidende tekst Antibacteriële middelen. 
Niet beoordeeld: de tubulaire secretie kan worden geremd door probenecide waardoor de effectiviteit in 
de urinewegen kan afnemen of de toxiciteit toenemen. 

  

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/JYSUBD1.htm
https://kennisbank-knmp-nl.proxy.library.uu.nl/article/Informatorium_Medicamentorum/G815.html#G815
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Contra-indicaties (CI.) 
Overgevoeligheid voor nitrofuranen, G6PD-deficiëntie en een anamnese van een long- of leverreactie of 
perifere neuropathie ten gevolge van nitrofurantoïne. 
Toediening aan pasgeborenen jonger dan 1 maand (zie Zw.). 
Toepassing bij acute porfyrie wordt ontraden omdat het hierbij mogelijk onveilig is. Voorzichtigheid is 
geboden bij porphyria cutanea tarda (omdat dit kan verergeren), en bij leverziekte, anemie, diabetes 
mellitus, alcoholisme, elektrolytstoornissen, vitamine B-deficiëntie en bij door ziekte verzwakte personen 
(zie Bw.). 

 
Bijwerkingen (Bw.) 
Bij meer dan 10% van de patiënten: goedaardige intracraniale hypertensie, en vanwege irriterend effect 
maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, anorexie en diarree.  
Is in verband gebracht met uitlokking van een aanval van porfyrie. 

 

 
BIJLAGEN VRAAG 2 

 

SmPC Tamoxifen tabletten 
 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  

Tamoxifen Mylan 10 mg, tabletten Tamoxifen Mylan 20 mg, tabletten Tamoxifen Mylan 40 mg, 

tabletten  

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  

Tamoxifen Mylan 10 mg, 20 mg en 40 mg, tabletten bevatten per tablet tamoxifencitraat 

overeenkomend met respectievelijk 10 mg, 20 mg en 40 mg tamoxifen.  

 

3. FARMACEUTISCHE VORM  

Tabletten Tamoxifen Mylan 10 mg, tabletten: witte, ronde, biconvexe tablet met de inscriptie “TN 10” 

aan één zijde en de inscriptie “G” aan de andere zijde. Tamoxifen Mylan 20 mg, tabletten: witte, 

ronde, biconvexe tablet met een breukstreep en de inscriptie “TN 20” aan één zijde en de inscriptie 

“G” aan de andere zijde. Tamoxifen Mylan 40 mg, tabletten: witte, ronde, biconvexe tablet met de 

inscriptie “TN 40” aan één zijde en de inscriptie “G” aan de andere zijde. 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS  

4.1 Therapeutische indicaties Palliatieve behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom indien de 

tumor hormoongevoelig is.  

4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering Begindosis 20 mg per dag, desgewenst verdeeld over 

twee doses à 10 mg. Indien binnen een maand geen effect wordt gezien, kan de dosering worden 

verhoogd tot 40 mg per dag, desgewenst in twee doses. Wijze van toediening Voor oraal gebruik.  

4.3 Contra-indicaties • Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 

vermelde hulpstoffen. • Zwangerschap.  
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4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Bij aanvang van de behandeling kan er een 

opleving (flare) van het mammacarcinoom optreden, al dan niet gepaard gaande met lokale pijn 

(vooral in botmetastasen), vergroting van de tumor en een erytheem van de lesies. Dit kunnen 

verschijnselen zijn van een goede respons en deze zullen dan spontaan verdwijnen. 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  

6.1 Lijst van hulpstoffen Mannitol Maïszetmeel Natriumcroscarmellose Magnesiumstearaat.  

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid Niet van toepassing.  

6.3 Houdbaarheid 5 jaar  

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de 

oorspronkelijke verpakking. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht 

en licht.  

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 10 mg tabletten: Alu/PVC blisterverpakkingen met 10, 20, 30, 

50, 60, 100 en 500 tabletten Securitainer (polypropyleen flacon met PE deksel) met 60, 100, 250 en 

500 tabletten. 20 mg tabletten: Alu/PVC blisterverpakkingen met 10, 20, 30, 50, 60, 100 en 500 

tabletten. Securitainer met 60, 100, 250 en 500 tabletten.40 mg tabletten: Alu/PVC 

blisterverpakkingen met 10, 20, 30, 50, 60, 100 en 500 tabletten. Niet alle genoemde 

verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.  

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen Geen bijzondere vereisten. 
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RiSFaS 2017 - on line 
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BIJLAGEN VRAAG 3 
 

SmPC Haldol tabletten, druppels en oplossing voor injectie 

 
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
Haldol 10 mg, tabletten; 
Haldol 2 mg/ml, druppels; 
Haldol 5 mg/ml, oplossing voor injectie. 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
Haldol bevat 10 mg haloperidol per tablet, 2 mg haloperidol per ml druppels en 5 mg haloperidol per 
ml oplossing voor injectie. Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
Tabletten: 10 mg: lichtgeel, biconvex, rond met breukstreep 
De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en 
niet voor de verdeling in gelijke doses. 
Druppels: kleurloos, helder 
Oplossing voor injectie: kleurloos, helder, pH: 2,8 – 3,6, osmolariteit: 80 mOsmol/l. 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
Tabletten à 10 mg: calciummonowaterstoffosfaat (E 341), maïszetmeel, calciumstearaat, 
chinolinegeel (E104). 
Druppels: melkzuur (E 270), methylparahydroxybenzoaat (E 218), water. 
Oplossing voor injectie: melkzuur (E 270), water. 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
Wegens het ontbreken van adequate gegevens mag Haldol-oplossing voor injectie uitsluitend 
worden gemengd met de in rubriek 6.6 genoemde oplossingen in de aldaar genoemde concentraties. 
6.3 Houdbaarheid 
Druppels: 3 jaar. 
Tabletten 10 mg en oplossing voor injectie: 5 jaar. 
Na openen van het flesje zijn de druppels nog 3 maanden houdbaar indien bewaard beneden 30 °C. 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
Tabletten: geen speciale bewaarcondities. 
Druppels: bewaren beneden 30 °C, niet invriezen. 
Oplossing voor injectie: Niet invriezen. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming 
tegen licht. 
 
 

SmPC Haldoldecanoaat oplossing voor injectie 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
Haldol decanoas 50 mg/ml, oplossing voor injectie; 
Haldol decanoas 100 mg/ml, oplossing voor injectie. 
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2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
Haldol decanoas bevat haloperidoldecanoaat overeenkomend met 50 of 100 mg haloperidol per ml 
oplossing voor injectie. 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
Oplossing voor injectie. Helder, licht gekleurd. 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
Benzylalcohol, gezuiverd sesamolie. 
6.3 Houdbaarheid 
3 jaar 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
Bewaren beneden 30 °C in de oorsponkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
5 glazen ampullen van 1 ml; 50 of 100 mg haloperidol per ml. 
 

 

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

Haloperidol 
 

 

 
 

C21H23ClFNO2=375.9 
Crystals. Mp 148.0° to 149.4°. Solubility in water (1.4 mg/100 mL); freely soluble in chloroform, 
methanol, acetone, benzene and dilute acids.  pKa 8.3. Log P (octanol/water) 3.23. Extraction yield 
(chlorobutane), 1 . 
 
 

Haloperidol Decanoate 
C31H41ClFNO3=530.1 
 
Disposition in the Body 
Haloperidol is readily absorbed after oral administration. It is localised in the tissues and rapidly 
taken up by the brain. It is slowly excreted in the urine, ∼40% of a dose being eliminated in 5 days 
with only ∼1% of the dose as unchanged drug; ∼15% of a dose is excreted in the bile. It is 
metabolised by oxidative N-dealkylation. Metabolites that have been identified in urine are 4-
fluorobenzoylpropionic acid and 4-fluorophenylaceturic acid (the glycine conjugate of 4-
fluorophenylacetic acid), both of which are inactive. Haloperidol is also metabolised by reduction of 
the ketone group to a secondary alcohol (reduced haloperidol). Haloperidol is excreted in breast 
milk. 

Therapeutic Concentration 
There is considerable inter-subject variation in steady-state blood concentrations. However, for 
normal doses (up to 15 mg per day), the serum concentration is usually below 0.05 mg/L.  
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There has been much discussion regarding the relationship between serum concentrations and the 
therapeutic effect of haloperidol in schizophrenia and related disorders. A review of ∼50 clinical 
studies concluded that the therapeutic window for haloperidol was in the range 0.0056–0.0169 mg/L 
[Ulrich et al. 1998]. 
Steady-state serum concentrations of 0.0008–0.033 mg/L (mean, 0.0065) were attained after daily 
oral administration of 1–14 mg (mean, 6) to 34 patients [Forsman, Ohman 1977]. 
In a study of the effect of CYP2D6 polymorphism on haloperidol pharmacokinetics in 172 patients, 
the mean haloperidol and reduced haloperidol serum trough concentrations were 0.007 and 0.0072 
mg/L, respectively, in patients with ultrafast CYP2D activity (daily dose 14 mg), 0.0073 and 0.0020 
mg/L in those with extensive CYP2D6 activity (daily dose 12 mg), 0.0086 and 0.0042 mg/L in those 
with intermediate CYP2D6 activity (daily dose 12 mg), and 0.0069 and 0.0095 mg/L in those with 
poor CYP2D6 activity (daily dose 13 mg) [Brockmöller et al. 2002]. 

Bioavailability 
38–86% (mean, 58%). 

Half-life 
Plasma half-life, 10–40 h (mean, 20). 
 
Dose 
Haloperidol 1 to 30 mg daily by mouth. Up to 100 mg daily may be required; rarely, higher doses 
have been used. 
 

 

 

Basis chemie - on line 2017 
 

 

Decaanzuur 
 

 
Decaanzuur of caprinezuur is een verzadigd vetzuur met tien koolstofatomen en 

met als brutoformule C₁₀H₂₀O₂. De stof komt voor als witte kristallen met een 

kenmerkende geur. Zouten en esters van decaanzuur worden decanoaten of 

caprinaten genoemd.  

  

Formule: C10H20O2 

Kookpunt: 269 °C 

Molaire massa: 172,26 g/mol 

Dichtheid: 893 kg/m³ 

Smeltpunt: 31,6 °C 

 

  

http://www.medicinescomplete.com/mc/clarke/current/c-d1e555318.htm#c-d1e557223
http://www.medicinescomplete.com/mc/clarke/current/c-d1e555318.htm#c-d1e556544
http://www.medicinescomplete.com/mc/clarke/current/c-d1e555318.htm#c-d1e556466


P a g i n a  9 | 9 
 

BIJLAGEN VRAAG 4 
 

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

 

Midazolam  
Benzodiazepine, Hypnotic 
C18H13ClFN3=325.8 

 

 

 
Chemical Properties 
Colourless crystals. Mp 158° to 160°. Soluble in water. pKa 6.2. Log P (octanol/water), 

4.3. Extraction yield (chlorobutane), 0.9 [Demme et al. 2005]. 
 

Disposition in the Body 
Midazolam is rapidly absorbed after oral administration and undergoes first-pass 

metabolism. It crosses the placenta. Small quantities are found in breast milk. It is 

metabolised by hydroxylation to 1-hydroxymethylmidazolam (which is active), 4-

hydroxymidazolam and 4-hydroxy-1-hydroxymethylmidazolam; the hydroxy metabolites 
are then conjugated with glucuronic acid. Up to 90% of a dose is excreted in the urine in 
24 h as the conjugated metabolites, mainly as conjugated 1-hydroxymethylmidazolam 

(60–70% of a dose). Less than 1% of a dose is excreted in the urine as unchanged drug. 

 

 

SmPC Midazolam Actavis oplossing voor injectie 
 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  

Midazolam Actavis 5 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie. 
 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  

Midazolam Actavis 5 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie bevat 5.56 mg midazolam 

hydrochloride overeenkomend met 5 mg midazolam.  
 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

Oplossing voor injectie/infusie of rectale toediening. Heldere en kleurloze oplossing. 
 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  

6.1 Lijst van hulpstoffen, Natriumchloride, Zoutzuur, Water voor injecties 

 

 

SmPC MorfineHCl CF 10 mg/ml 
 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  

Morfine HCl CF 10 mg/ml, oplossing voor injectie Morfine HCl CF 20 mg/ml, oplossing voor injectie  

 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  

Morfine HCl CF 10 mg/ml, oplossing voor injectie: Elke ml oplossing voor injectie bevat 10 mg 

morfinehydrochloride.  
 

3. FARMACEUTISCHE VORM Oplossing voor injectie. De oplossing voor injectie is helder en 

(nagenoeg) kleurloos. De pH is 2.7 - 4.0. 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  

6.1 Lijst van hulpstoffen , Natriumchloride, Zoutzuur, Water voor injecties 

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/CMIfD1.htm
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/WdAeD1.htm
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/c-d1e757569.htm?q=midazolam&t=search&ss=text&tot=65&p=1#c-d1e758561

