
Schriftelijk tentamen fa402-08, 19 april 2012   Pagina 1 van 9 

 

 

Schriftelijke toets blok 'Apotheekbereiding' 

blok FA-402, 19 april 2012 

  
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 10 punten worden behaald. Het tentamencijfer is het 
totaal aantal behaalde punten gedeeld door het aantal vragen. 
 
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 
In het FNA is een voorschrift voor 100 ml calamineschudsel opgenomen. Dit schudsel heeft 
onderstaande samenstelling: 
 

Calamina 15 g 

Zinci oxidum 5 g 

Aluminii magnesii silicas 3 g 

Natrii citras 500  mg 

Glycerolum (85 percentum) 6,1 g 

Phenolum liquefactum 500 mg 

Aqua purificata 90,9 g 

 
 
 
1A Wat is bovenstaand preparaat fysisch-chemisch gezien? 
Preparaat is een suspensie; dit is te zien aan de aanwezigheid van de viscositeitsverhoger 

aluminiummagnesiumsilicaat en het feit dat de stoffen calamine en zinkoxide aanwezig 
zijn, die beiden onoplosbaar zijn in dit medium. 

 
 
1B  Geef de functie van elk van de bestanddelen van dit preparaat. 
Calamine en zinkoxide zijn de werkzame stoffen , almgsilicaat is de viscositeitsverhoger, 

natriumcitraat stabiliseert de suspensie door beïnvloeden zeta-potentiaal, glycerol is 
humectans, fenol liq.  is conserveermiddel en water is het medium. 
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In een apotheek wordt 1000 ml schudsel op onderstaande wijze bereid. 
 

 Meng de calamine, het zinkoxide en het colloïdaal aluminiummagnesiumsilicaat in een 
mortier. 

 Los het natriumcitraat op in het grootste gedeelte van het gezuiverd water.  

 Dispergeer het zinkoxidemengsel in de glycerol 85% en een kwart van de 

natriumcitraatoplossing met behulp van een rotorstator. 

 Meng met de rotorstator de rest van de natriumcitraatoplossing, in gedeelten bij het 
zinkoxidemengsel en vervolgens de vloeibare fenol.  

 Meng met de rest van het gezuiverd water.  

 
 
 
1C Bereken het soortelijk gewicht van het calamineschudsel. Het soortelijk gewicht van 

het preparaat dat in de apotheek is bereid blijkt lager te zijn dan verwacht. Wat is de 
oorzaak van dit lagere soortelijk gewicht? 

Soortelijk gewicht =1,21 g/ml 
In de apotheek wordt het preparaat met de rotorstator gemaakt. Hierdoor is er veel 
luchtinslag en wordt het volume groter bij hetzelfde gewicht. Dus het soortelijk gewicht wordt 
dan lager. 
 
 
 
1D Een arts wil voor extra jeukstilling lidocaïne aan het calamineschudsel toevoegen. Is 

het farmaceutisch-technologisch verantwoord om lidocaïne aan dit schudsel toe te 
voegen? Zo ja, geef aan welke vorm toegevoegd moet worden en hoe het moet 
worden verwerkt. Motiveer het antwoord. 

Indien lidocaine wordt gewenst…moet lidocaine in de ongeladen vorm verwerkt worden. Die 
vorm is onoplosbaar in water, en zal gesuspendeerd worden. Door de aanwezigheid 
van almgsilicaat wat een viscositeitsverhoger is zal lidocaine in deze suspensie goed 
opschudbaar blijven. De pH van de calaminebereiding is , door de aanwezigheid van 
zinkoxide, calamine , almgsilicaat en natriumcitraat alkalisch. Dat zal gunstig werken 
voor de lidocaine; die zal dan in ongeladen vorm aanwezig blijven. 

De lidocaine moet in gelijke delen worden afgewreven met het calamineschudsel, eventueel 
na vooraf fijnwrijven. 
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VRAAG 2 
In een ziekenhuisapotheek worden clobazamcapsules met onderstaande voorschrift  
regelmatig bereid. 

 
 Clobazam 4 mg 

 Microkristallijne cellulose ca. 270 mg 

  Capsules no 1 

 

Bereidingswijze voor 100 capsules 

 Breng ca 50 mg microkristallijne cellulose in een mortier. 

 Voeg toe de clobazam toe en dek af met ca 50 mg microkristallijne cellulose 

 Meng het clobazam met de microkristallijne cellulose 

 Meng steeds 1 op 1 met de rest van de microkristallijne cellulose 

 Bepaal het volume van het poedermengsel 

 Vul aan tot 47 ml met microkristallijne cellulose onder licht tikken 

 Meng het poedermengsel 

 Vul 100 capsules 

 

 
De gehaltespreiding van de capsules is altijd te hoog en de apotheker besluit een nieuwe 
bereidingswijze te ontwikkelen. 
 
 
 
2A Welke LNA-bereidingswijze is het meest geschikt voor de bereiding van 

bovenstaande capsules? Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om 
deze methode toe te kunnen passen? 

voor  hoeveelheden kleiner dan 5mg wordt de oplosmethode aanbevolen mits gevalideerd.  
Er moet uiteraard een vluchtig oplosmiddel beschikbaar zijn , dat niet toxisch is, snel 

verdampt, geen resten achter laat etc. etc. zie recepteerkundeboek. 
 
 
 
2B Geef het voorschrift  (grondstoffen (kwalitatief en kwantitatief) en een korte 

bereidingsvoorschrift) voor de bereiding van 100 clobazamcapsules op de wijze die 
je bij 2A hebt beschreven. Motiveer de keuze van de hulpstoffen en de 
hoeveelheden. 

uit de literatuur blijkt de volgende oplosbaarheid van clobazam: 

; sparingly soluble in methyleenchloride and ethanol, freely soluble in ether; 
very soluble in acetone and chloroform. 

Gebruikt wordt alleen methyleenchloride en aceton voor de oplosmethode. 
Ether verdampt te snel, chloroform is giftig, in ethanol en metyleenchloride is de 

oplosbaarheid te slecht( dan veel te veel oplosmiddel nodig) en bovendien bevat 
ethanol 4% water, waardoor het poeder moeilijk droog wordt.  

Aceton moet hier gekozen worden als oplosmiddel. 
Clobazam: 400 mg 
Aceton 2 x 10 ml ongeveer 
Micr cellulose 47 ml 
Motivatie hoeveelheid oplosmiddel: zowel farmacon moet goed oplosbaar zijn,  maar ook de 

poedermassa moet goed bevochtigd raken. 
10 ml is een schatting. 
Eerst wordt clobazam in de mortier opgelost in 10 ml aceton. Vervolgens 23,5 ml cellulose 

erbij en droog wrijven. 
Poedermengsel uit mortier nemen.  
10 ml aceton in mortier en de stamper met mortier goed bevochtigen. 
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De andere 23,5 ml cellulose hierin en tot droog roeren. 
2 poedermengsels mengen. 
Volume controleren, evt aanvullen en goed mengen  
Capsules vullen. 
 
 
 
2C Soms moeten 100 capsules met 100 mg clobazam worden bereid. Kan hiervoor 

hetzelfde voorschrift (grondstoffen (kwalitatief en kwantitatief) en bereidingswijze) 
gevolgd worden als door jou beschreven bij 2B? Motiveer het antwoord.  

Kwa oplosbaarheid zal het geen probleem zijn…de stof is zo goed oplosbaar in aceton. 
Maar….in vraag 2B werd het volume van clobazam verwaarloosd, omdat het zo weinig was. 

Dat kan nu niet! Bovendien zal niet alle clobazam als een laagje om de cellulose 
gaan zitten, wat bij vraag 2B wel gebeurd. Daarvoor heb je teveel farmacon. Dus je 
kunt dan niet van te voren het eindvolume poedermengsel aan cellulose nemen, dus 
47 ml, maar veel minder, omdat je farmacon ook een aanzienlijke hoeveelheid 
volume zal innemen. 
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VRAAG 3 
In het ex-FNA is een procaïnehydrochloride met adrenaline injectie (1 ml = 10 mg - 5 µg) 
opgenomen met onderstaande samenstelling en bereidingswijze. 
 

 Procaïnehydrochloride 10 g 
 Natriumchloride q.s. 

 Natriumpyrosulfiet 1 g 
 Natriumedetaat 100 mg 
 Adrenalinetartraat 9,1 mg 
 Zoutzuur 0,1 N q.s. 
 Water tot 1000 ml 
 
Wijze van sterilisatie: 

Aseptische werkwijze, gevolgd door verwarming gedurende 30 minuten bij 100 °C. 
 
Bewaring: 
Koel (6 - 15 °C), buiten invloed van licht. 
 

Kwaliteitseisen: 
pH 3,4-3,8 

 
 
3A Zet in een grafiek de lading van het adrenaline uit tegen de pH. Motiveer het 

antwoord. 
Tot pH 7,7 is de totale lading +1 door de NH groep, daarna verliest hij de H+ van amine en 

wordt de lading 0. (ong bij 8,7) 
 
 
Een  zure fenolgroep zal vanaf 11,2   -1 geladen zijn, onder 9,2 ongeladen 
De andere OH groep zal boven PH 13 -1 geladen zijn. 
 
Met deze gegevens kun je globaal de grafiek tekenen 
 
Boven pH 13 is de totale lading -2; NH is ongeladen en de 2 OH groepen hebben H+ 

afgestaan. 
 
 
3B Waarom is voor de injectie een pH eis van 3,4 - 3,8 gekozen? Motiveer het antwoord. 
Volgens bijlage:. It darkens in colour on exposure to air and light. It is unstable in neutral or 
alkaline solution 
 
 
3C Adrenaline is gevoelig voor oxidatie. Geef aan welke maatregelen (samenstelling en 

bereidingswijze) in het algemeen genomen kunnen worden, als een voor oxidatie 
gevoelige stof wordt verwerkt in een steriel preparaat. 

Bij het bereiden van parenteralia is een gebruikelijke en effectieve methode het doorleiden 
van een inert gas en verpakken onder een inert gas, bv. stikstof of koolzuurgas. Ook 
helium of argon wordt gebruikt. 

 Verder kunnen er antioxidantia toegevoegd worden. Een andere mogelijkheid is de 
toevoeging van natriumedetaat dat katalyserende metaalionen bindt en daardoor 
oxidatie voorkomt. Ook kan nog een pH gecreeerd worden waarbij oxidatie minimaal 
is, niet ten koste van werking! 

 Ook kan oxidatie worden voorkomen door het preparaat niet te verwarmen, dus door 
aspetisch te werken, en eventueel koel te bewaren. 

 Door de verpakkingen volledig te vullen. 
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3D Geef de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van een preparaat met 
procaïnehydrochloride zonder adrenalinetartraat en alleen de noodzakelijke 
hulpstoffen. Motiveer de keuze van de hulpstoffen en laat eventuele berekeningen van 
de hoeveelheden af te wegen grondstoffen duidelijk zien. 

Antwoord: 
 Zonder adrenaline is geen zoutzuur nodig, ook geen pyrosulfiet ; die twee stoffen 

beschermen adrenaline tegen oxidatie, edta kan wel erin blijven, maar hoeft niet 
 Procainehcl  10 g 
 NaCl   berekenen 
 Naedta   100 mg 
 Water voor injecties tot 1000 ml 
 5,05 % procainehcl is iso-osmotisch(martindale). Hier 1% oplossing, dus bijdrage aan 

osmose is 20%. EDTA hier 0,01%.4,4% is isoosmotisch. Bijdrage EDTA =  0,23%   
Totaal 20,23%. Nog afgerond 80% bijdrage van NaCl nodig. Dit is 7,2 g NaCl. 

 
 
3E De sterilisatiemethode van het ex-FNA preparaat wordt nu niet meer toegepast. Geef 

aan hoe het preparaat nu gesteriliseerd zou moeten worden. Geef de houdbaarheid 
van het ex-FNA preparaat bij de door jou gekozen sterilisatiemethode. Motiveer het 
antwoord. 

 
3F Welke van de volgende kwaliteiten water zou voor dit preparaat gebruikt moeten 

worden als het preparaat wordt gesteriliseerd zoals je bij vraag 3D hebt aangegeven: 
Aqua purificata, aqua purificata sterilisata, aqua valde purificata, aqua ad injectabilia in 
bulk, of aqua ad injectabilia sterilisata? 

 Verklaar het antwoord. Ga bij je verklaring in op de eisen die worden gesteld aan de 
kwaliteit van het te gebruiken water en de reden waarom de andere kwaliteiten water 
niet gebruikt kunnen worden. 
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BIJLAGEN 
 

Oplosbaarheden geldend voor de bronnen 
'Clarke's Analysis' en de 'Europeese 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 

 
 

 

 

Table Isotonic Solutions The Merck 

grondstof Mw iso-osmotisch bij 
concentratie: 

NaCl-equivalent 

Adrenalinetatraat 333 5,7 % 0,18 (1%) 

Procaïnehydrochloride 273 5,05 % 0,21 (1 %) 

Natriumchloride 59 0,9 %   1 

Natriumpyrosulfiet 190 1,38 % 0,70 (0,5 %) 

Natriumedetaat 372 4,4 % 0,24 (0,5 %) 

Zoutzuur 37               ND*        ND* 
*ND: not determined 
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BIJLAGEN  
 
Lidocaine 
C14H22N2O=234.3 
 

 
 

Chemical Properties 
A white to slightly yellow crystalline powder. Mp 68° to 69° (needles from 

benzene or alcohol). Insoluble in water; soluble in ethanol, chloroform, 
benzene and ether. pKa 7.95 (25°), 8.01. Log P (n-hexane/buffer), 0.32, 

(octanol/buffer), 1.70, (ether/buffer) 1.77, (octanol/water), 2.4. 
Extraction yield (chlorobutane), 1. 

 
Lidocaine Hydrochloride 
C14H22N2O,HCl,H2O =288.8 

 

Chemical Properties 
A white crystalline powder. Mp 77° to 78°. Soluble 1 in 0.7 of water, 1 in 

1.5 of ethanol, and 1 in 40 of chloroform; practically insoluble in ether. 
 

 

 

Clobazam 
C16H13ClN2O2=300.7 

 

 
 

Chemical Properties 
White crystalline powder. M.p. 166° to 168°. Practically insoluble in 

water; sparingly soluble in methyleenchloride and ethanol, freely soluble 
in ether; very soluble in acetone and chloroform. Log P (octanol/water), 

2.12. Extraction yield (chlorobutane), 1. 
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Adrenaline 
C9H13NO3 = 183.2 

 
 

A white or creamy–white crystalline powder or granules. It darkens in colour on exposure to 

air and light. It is unstable in neutral or alkaline solution. Sparingly soluble in water; 

practically insoluble in ethanol, chloroform, ether and light petroleum; freely soluble in 

solutions of mineral acids and boric acid solution, and in solutions of sodium or potassium 

hydroxide. 

 
Adrenaline Acid Tartrate 
C9H13NO3,C4H6O6 = 333.3  

A white to greyish–white or light brownish–grey, crystalline powder. It slowly darkens on 

exposure to air and light. Incompatible with alkalis. Soluble 1 in 3 of water and 1 in 520 of 

ethanol; practically insoluble in chloroform and ether. 

 
Dissociation Constant.   pKa   8.7, 10.2, 12.0 (20°). 
 
 

 

Procaine 

C13H20N2O2=236.3 

 
Soluble 1 in 200 of water (when freshly precipitated); soluble in ethanol, benzene, 

chloroform, and ether.  

 
Procaine Hydrochloride 
C13H20N2O2,HCl = 272.8 

Soluble 1 in 1 of water, 1 in 30 of ethanol, and 1 in 30 of dehydrated alcohol; slightly soluble 

in chloroform; practically insoluble in ether. Stable in solution during sterilization by 

autoclaving. 

Dissociation Constant :   pKa9.0 (20°). 
Partition Coefficient :   Log P(octanol/water), 2.1. 

 

 


