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Toets FA-404 medicatiebeleid  
 
11 december 2012, 13.30-16.30 uur 

 
Toelichting 
 Schrijf op alle pagina’s je naam en studentnummer. 

 De toets bestaat uit 13 vragen. In totaal zijn 100 punten te behalen. 
 De vragen 1-8 hebben direct betrekking op het “Use of statins is associated 

with an increased risk of rheumatoid arthritis” van de Jong et al., Ann Rheum 

Dis. 2012;71:648-654. 
 Alle antwoorden moeten worden beargumenteerd. 

 Je mag zonodig gebruik maken van een rekenmachine en woordenboek 
Engels - Nederlands. Het gebruik van andere hulpmiddelen is niet toegestaan. 

 

 
Vragen 

 
1. Welke onderzoeksopzet wordt gebruikt in het bovenstaande artikel? 

Benoem in zijn algemeenheid twee voordelen en twee nadelen van deze 

studieopzet. (10 punten) 
 

Antwoord: 

Case-control studie. 
 
Voordelen:  

-Snel/goedkoop 
-Goede opzet om niet vaak voorkomende ziektes te onderzoeken 

-Goed om ziektes te onderzoeken die een lange “latency period” hebben 
-Verschillende/Meerdere blootstellingen kunnen worden onderzocht 
 

Nadeel 
- Niet goed voor zeldzame exposures 

- Tov follow-up studies meer kans op confounding, selectie en informatie bias 
-Absolute effectmaten kunnen niet worden berekend 
-Tov prospectief uitgevoerde studies probleem dat niet alle gegevens die nodig 

zijn (bijv confounderinformatie) ook beschikbaar zijn  
 

 

2. Om informatiebias te voorkomen moeten de controles in bovenstaand 
onderzoek minstens een jaar voor de index datum bij de huisartspraktijk 
zijn ingeschreven. Wat is informatiebias? Hoe zou deze maatregel 

informatiebias kunnen voorkomen/minimaliseren? (10 punten) 
 

Antwoord: 

 
Informatiebias is een vertekening van de effectschatting ten gevolge van 
systematische fouten bij het meten van de onderzoeksvariabelen waardoor 

misclassificatie optreedt dwz de informatie over blootstelling, uitkomst en/of 
potentiële confounders is verkeerd geclassificeerd. 
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De controles moeten een jaar voor index datum ingeschreven zijn zodat voor de 

controles ook te zien is welke medicatie/comorbiditeiten voorkomen net als bij de 

cases, en zodat deze kunnen worden vergeleken.  

 
3. Wat zijn de drie eigenschappen van een confounder? Hoe kun je 

confounding in een onderzoek bestrijden (4 methoden). (10 punten) 

 

Antwoord: 

 

-Variabele die onafhankelijke determinant is van de uitkomst 
-Variabele die is geassocieerd met de blootstelling 
-Variabele die geen deel maakt van de causale keten 

 
Bestrijding: 

Randomisatie 
Restrictie 
Stratificatie 

Matchen 
Mathematische modellen/statistische correctie tijdens de analyse  

 

 
4. Hoe hebben de auteurs aandacht besteed aan confounding en 

effectmodificatie? Is het mogelijk op basis van tabel 2 aan te geven in 

hoeverre u verwacht dat de getoonde potentiële confounders van invloed 
kunnen zijn op de effectschattingen van de studie? Leg uit. Indien u de 

resultaten van tabel 3 bekijkt worden u verwachtingen hierin bevestigd? 
Leg uit. (10 punten) 
 

Antwoord: 

 
Confounding:  
Matching op geslacht, leeftijd en index datum. Statistische correctie achteraf 

dmv conditioneel logistisch model.  
Effectmodificatie: 

Door stratificatie (zie tabel 3) kan eventuele effectmodificatie worden nagegaan. 
 

 
In tabel 2 is duidelijk te zien dat de prevalentie van verschillende co-
morbiditeiten en gebruik van co-medicatie hoger is bij de cases dan bij de 

controles.  Uiteindelijk wordt gecorrigeerd voor de confounders die de associatie 
tussen statine en rheuma met meer dan 10% beinvloeden. Deze zijn 

hypertensie, cardiovasculaire ziekte, hyperlipidemie, diabetes, gebruik van 
NSAID, corticosteroïden, hormone replacement therapy en proton pomp 
remmers. In tabel 3 is te zien hoe de associatie (ongecorrigeerd OR= 2.12) 

minder sterk wordt als er voor deze variabelen wordt gecorrigeerd (OR=1.71).  
 

 
5. In tabel 3 laten de auteurs zien dat gebruik van statines geassocieerd is 

met reuma. Reken zelf de OR uit op basis van de informatie in de tabel. 
Leg in eigen woorden uit wat de betekenis van de 95%CI en p-waarde in 

tabel 3 is. (10 punten) 
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Antwoord: 

 
OR, maak 2x2 tabel om de niet-gecorrigeerde OR te berekenen (a/c)/(b/d) -> 

(81/427)/(204/2165)= 2.013 
 
Het betrouwbaarheidsinterval geeft de grenzen aan waarbinnen het relatieve 

risico in de populatie zal liggen met een zekerheid van 95% (tussen 1.16 en 
2.53). Een p-waarde van 0.007 betekent dat de kans dat het gevonden verschil 

op toeval berust 0.7% is. Omdat dit <5% is wordt gezegd dat er significant 
verschil tussen beide groepen is. 
 

 

6. Is de OR in deze case controle studie een goede weerspiegeling van het 
relatief risico (RR) indien dezelfde associatie in een follow-up studie 
bepaald zou zijn?(10 punten) 

 

Antwoord:  

 

OR kan worden beschouwd als RR als de kans van de uitkomst laag is in de 
controles (kans <10%). 
 

Twee mogelijke antwoorden 
1. Hier is dat niet mogelijk te beoordelen zonder kennis over de kans op de 

uitkomst (RA) binnen de niet exposed en dat is niet te achterhalen op basis van 
deze patiënt controle data. 
 

2. De prevalentie van RA in de algemene (niet exposed) populatie is 1.5% dus de 
OR is een goede weerspiegeling van de RR. 

 

 
7. Indien er vanuit wordt gegaan dat er causaliteit tussen statine gebruik en 

RA bestaat, wat kunt u dan zeggen over de externe validiteit van dit 

onderzoek? (10 punten) 
 

Antwoord: 

 
Als dit een causal verband is moet er rekening worden gehouden met dat de 
associatie alleen gevonden is in Nederlandse huisartspraktijk patiënten boven de 

40 die niet aan spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew) lijden.  
 

  
8. Waarom wordt in deze studie gebruik gemaakt van conditionele logistische 

regressie ipv gewone logistische regressie? (10 punten) 
 

Antwoord: 

 
Voor conditionele logistische regressie wordt gekozen omdat er sprake is van 
matching van case en controles (case en controles zijn gematched op geslacht, 

leeftijd, indexdatum).  
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Farmaco-economische vragen 
 

De huidige richtlijnen voor cardiovasculair risicomanagement geven aan dat voor 
personen met een 10-jaarsrisico op hart- en vaatziekten tussen 10-20% 
behandeling met statines kan worden overwogen. De geneesmiddelkosten voor 

een maand behandeling met simvastatine 20 mg bedragen 40 Euro per maand. 
De overige direct medische kosten zijn -20 Euro per jaar (besparing). Indirect 

medische kosten 50 Euro/jaar, direct niet-medische kosten 100 Euro/ jaar, en 
indirect niet-medische kosten - 50 Euro/jaar (besparing). 
Ga uit van een levensverwachting zonder behandeling van 20 jaar. 

 
9. Bereken vanuit het gezondheidszorgperspectief de kosten per gewonnen 

levensjaar voor levenslange behandeling met Simvastatine t.o.v. geen 

behandeling (relatief risico sterfte = 0.80). (5 punten) 

Antwoord:  

Levensverwachting simvastatine 25 jaar, geen behandeling 20 jaar. 
Verschil in levensverwachting 25-20=5 jaar 

Verschil in kosten 25x480 + 25x-20 + 25x50 = 12 750 
Kosten/levensjaar = 12 750 / 5 = 2550 Euro per gewonnen levensjaar 

 

10. Hoe zouden de resultaten van de studie naar statines en RA de kosten-

effectiviteitsratio beinvloeden ? (2 punten) 

Antwoord:  

 
Door een verhoogd risico op RA zal kosten-effectiviteitsratio groter worden. 
Meer kosten door bijwerking RA (en behandeling daarvan) en mogelijk minder 

gewonnen levensjaren (in elk geval minder QALYs) 
 

 

11.  Geef van elk van de bovengenoemde kosten een voorbeeld. (3 punten) 

Antwoord:  

 
Direct medisch: kosten simvastatine, kosten ziekenhuisopnames 
hart/vaatziekten, huisartsbezoek 

Indirect medisch: kosten van ziekten gedurende extra levensverwachting 
Direct niet-medisch: reiskosten patient 

Indirect niet-medisch: arbeidsverzuim, arbeidsongeschiktheid. 
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Vragen Farmaceutisch recht 

 
12. De heer Janssen kwam voor kort regelmatig in apotheek Zwiers voor zijn 

statines, die hij chronisch gebruikt. Inmiddels blijkt dat hij de 

herhaalmedicatie via een andere (internet)apotheek laat thuisbezorgen.  

Welke eisen worden gesteld aan de farmaceutische zorg die deze 

internetapotheek moet leveren? Zijn er op dat punt verschillen met 

reguliere apotheken? (5 punten) 

Antwoord: 

 

Iedere apotheek moet voldoen aan de eisen die de wet stelt. Dat is enerzijds 
de Geneesmiddelenwet en anderzijds de zorgwetgeving die voor alle 
zorgaanbieders geldt.  

De Geneesmiddelenwet bepaalt niet bijzonder veel over waar farmaceutische 
zorg precies aan moet voldoen. Voor het via internet voorschrijven  is er wel 

een aparte eis: een arts mag alleen via internet voorschrijven indien hij de 
patiënt kent of heeft ontmoet, dan wel de beschikking heeft over diens 
medicatiehistorie.  

 
De zorgwetgeving kent als algemene eis dat er verantwoorde zorg moet 

worden geleverd. Dat is zorg die de diverse zorgverleners “plegen te bieden”. 
Dat wordt weer ingevuld door de stand van wetenschap en praktijk, 
geconcretiseerd in NEN en de ZAS en meer algemeen in de (nieuwe) 

richtlijnen van de KNMP en de NVZA  
 

Deze regels gelden voor alle apothekers, ook al werken ze als 
“internetapotheek”.  
 

In beginsel zijn er dus geen verschillen.  
 

De KNMP kent een aparte richtlijn KNMP-richtlijn Online farmaceutische zorg- 
en dienstverlening.  
 

 
13. Op een vrijdagmiddag, kort voor sluitingstijd, komt de patiënt in de 

apotheek Zwiers met een recept voor een antibioticum. Apotheek Zwiers 

weigert het geneesmiddel ter hand te stellen en stelt dat de heer Janssen 

voor dit geneesmiddel dan ook maar naar de internetapotheek moet 

gaan. 

Wat is je oordeel over deze handelwijze van apotheker Zwiers? Wat zou u 

deze apotheker adviseren? (5 punten) 

Antwoord: 

 
Het antwoord is af te leiden uit de uitspraak van de Voorzieningenrechter 

Rechtbank 's-Gravenhage, 02-08-2011 (is verspreid en besproken tijdens het 
college)  

De apotheker Zwiers beschouwt de heer Janssen kennelijk niet meer als klant 
en verwijst hem naar de internetapotheek. Het is echter wel een noodsituatie 
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(zoals ook aan de hand was in de zaak in Den Haag): terhandstelling van een 

antibioticum is meestal absoluut noodzakelijke zorg. De persoonlijke 
professionele verantwoordelijkheid van de apotheker zeker ook in 

noodsituaties Terhandstelling mag ook in noodsituaties mag worden 
geweigerd, mits er gegronde redenen zijn, bijv. wanneer de apotheker geen 
medicatiehistorie heeft. Apothekers moeten in ieder geval nagaan of 

verstrekking verantwoord is. Als zij menen dat dat niet zo is, moeten zij 
contact opnemen met de arts of een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld 

contact opnemen met de andere (internet)apotheek. In ieder geval mag een 
apotheker niet een patiënt in deze situatie zomaar wegsturen en met lege 
handen achter laten. Het oordeel moet dus zijn dat deze handelwijze van de 

apotheker niet verantwoord is.  
En het advies zou dus moeten zijn: bekijk of het mogelijk is om de ter hand 

stelling veilig en verantwoord te laten plaatsvinden. Daar moet je als 
apotheker  moeite voor doen.  De patiënt de deur wijzen en niet verder 
helpen is geen optie.  

 

 
 

 
 


