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Toets FA-404 medicatiebeleid  
 
19 april 2011, 9-12 uur 

 
Toelichting 

 Schrijf op alle pagina’s je naam en studentnummer. 
 De toets bestaat uit 10 vragen. In totaal zijn 100 punten te behalen. 
 Alle vragen hebben betrekking op het artikel “Effectiveness of antenatal 

corticosteroids in reducing respiratory disorders in late preterm infants: 
randomized clinical trial’ van Ana Maria Feitosa Porto, BMJ 2011. 

 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. Dit onderzoek is een “triple blind” gerandomiseerd klinisch onderzoek. Vaak 

worden dergelijke onderzoeken dubbelblind uitgevoerd. Leg uit wat het 

voordeel van deze “triple blinde” uitvoering is. Gebruik bij je uitleg de juiste 
(farmaco-)epidemiologische terminologie. (10 punten) 

 

Antwoord: 

Bij een dubbelblind onderzoek zijn meestal alleen artsen en patiënten 
geblindeerd en onderzoekers niet. In dit geval zijn onderzoekers ook 

geblindeerd. Deze onderzoekers speelden een belangrijke rol bij de follow up en 
het vaststellen van de uitkomst (+ de analyses). Door ook hen te blinderen 

wordt informatiebias (specifiek: observerbias) voorkomen; de informatie werd 
onafhankelijk van de blootstelling en dus voor iedereen “gelijk” verzameld en 
geanalyseerd. 

 

2. De vraagstelling van dit onderzoek is waarschijnlijk lastig te beantwoorden 
door middel van een (prospectief of retrospectief) cohortonderzoek, omdat er 

mogelijk selectiebias optreedt. Leg dit uit. (10 punten) 
 

Antwoord: 

Bij een cohortstudie stelt niet het lot, maar de arts de behandeling vast. De kans 

is groot dat de artsen corticosteroïden met name aan de moeders zullen geven 
als ze verwachten dat een kind dat nodig heeft / een groot risico op respiratoire 
problemen heeft (er van uitgaande dat corticosteroïden effectief zijn). Door de 

aard van de patiëntenselectie komt in de groep die corticosteroïden krijgt dan 
meer ziekte (in dit geval respiratoire problemen) voor. Er is dan sprake van 

confounding by indication, een vorm van selectiebias. 

 
3. De onderzoekers hebben een  sample size berekening uitgevoerd, waarbij ze 

er vanuit gaan dat het gebruik van corticosteroïden de kans op respiratoire 

problemen met 50% doet afnemen. Dit lijkt een vrij groot effect. Wat is het 
nadeel van deze veronderstelling en hoe verandert het aantal mensen dat aan 

de studie moet deelnemen als je uitgaat van een kleiner effect?   (10 punten) 
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Antwoord: 

Het nadeel is dat de studie niet voldoende power heeft om een kleiner effect dat 
mogelijk wel klinisch relevant is aan te tonen. Als je van een kleiner effect 

uitgaat, zul je meer mensen in de studie moeten insluiten om met dezelfde 
power een significant verschil aan te tonen (bij sample size berekeningen staat 
het effect in de noemer). 

 

4. De onderzoekers hebben een intention-to treat analyse uitgevoerd. Licht toe 
of je het eens bent met deze keuze of dat je voorkeur uit zou gaan naar een 
per-protocol analyse. (10 punten) 

 

Antwoord: 

Hangt af van argumentatie:  

Bij een intention-to-treat analyse worden patiënten geanalyseerd in de groep 
waarin ze werden gerandomiseerd, ongeacht of ze wel of niet zijn blootgesteld 
aan het middel dat wordt onderzocht. Dit is een afspiegeling van de dagelijkse 

praktijk.  
Bij een per-protocol analyse worden alleen de mensen in de analyse 

meegenomen die de behandeling daadwerkelijk hebben gekregen en/of 
afgemaakt (hier: beide injecties hebben gekregen). Met deze analyse kun je het 
“zuivere” effect van corticosteroïden beter bepalen.  

Hoewel een intention-to-treat een meerwaarde heeft voor de dagelijkse praktijk, 
is een per-protocol analyse hier ook goed te verdedigen. 

 

5. Vrouwen die na randomisatie maar voor de bevalling uit het ziekenhuis 
werden ontslagen en elders hun baby kregen werden alsnog uitgesloten. Leg 
uit in hoeverre deze gang van zaken de resultaten kan beïnvloeden. (10 

punten) 
 

Antwoord: 
Hier is in feite sprake van loss-to-follow-up. Loss-to-follow-up is vaak niet 

toevallig. Het zijn de mensen waar het “extreem goed” of “extreem slecht” mee 
gaat en dit is meestal niet gelijk voor beide behandelarmen. In deze studie lijkt 

dat minder voor de hand te liggen. Met vrouwen die werden ontslagen zal het 
waarschijnlijk relatief goed gaan (en dus hun baby’s ook), maar dat geldt in 

dezelfde mate voor vrouwen die wel en niet met corticosteroïden zijn behandeld 
(aantallen zijn ook vrijwel gelijk). Er is dus waarschijnlijk geen effect op de 
resultaten. 

 

6. In tabel 2 worden relatieve risico’s gepresenteerd. Bij de variabele “No (%) 
small for gestational age” staat bijvoorbeeld een relatief risico van 1.10 met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval van 0.71-1.69. Leg in eenvoudige 

bewoordingen uit wat deze getallen betekenen. (10 punten; gestational age = 
leeftijd op basis van zwangerschapsduur) 

 

Antwoord: 

Kinderen waarvan de moeders corticosteroïden hebben gekregen hebben 10% 
meer kans om klein te zijn voor hun leeftijd op basis van zwangerschapsduur. De 

werkelijke kans ligt met 95% zekerheid tussen 29% minder kans en 69% meer 
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kans; indien dit onderzoek 100 maal uitgevoerd zou worden bevindt de 

gevonden waarde zich in 95% van de gevallen tussen deze twee uitersten. 

 
7. Is in deze studie gekeken naar effectmodificatie? Zo ja, wat heeft deze 

analyse opgeleverd? Zo nee, vind je dat de onderzoekers dit hadden moeten 
doen? (10 punten) 
 

Antwoord: 

Er is gekeken of zwangerschapsduur een effectmodificator is (zie tabel 4). Er 
lijken wel wat kleine verschillen te zitten tussen de verschillende 
zwangerschapsduren, maar deze zijn onderling niet statistisch significant 

verschillend (p=0.77). Er is dus geen sprake van effectmodificatie. 

 
8. Beoordeel de externe validiteit van dit artikel. (10 punten) 

 

Antwoord: 

Van de 1103 mensen die in eerste instantie geschikt leken voor het onderzoek 
zijn er 751 geëxcludeerd (zie figuur). De belangrijkste redenen om patiënten te 

excluderen waren indicatie voor een onmiddellijke beëindiging van de 
zwangerschap, (onduidelijkheid over de duur van de zwangerschap) en eerder 

gebruik van corticosteroïden. Je kunt voor dit type (en aanzienlijke %) patiënten 
dus niets zeggen over de effectiviteit van corticosteroïden.  

 
9. Leg uit wat een kosten-minimalisatie analyse is en waarom deze analyse niet 

vaak uitgevoerd kan worden. Geef een voorbeeld van een situatie waarin een 
kosten-minimalisatie analyse wel kan worden uitgevoerd. (10 punten) 

 

Antwoord: 

In een kosten-minimalisatie analyse worden alleen de kosten tussen 2 
alternatieven vergeleken en wordt gekozen voor het alternatief met de laagste 

kosten. Dit kan alleen uitgevoerd worden als de effectiviteit van 2 
geneesmiddelen gelijk is. Dit komt niet vaak voor want subtiele verschillen in 
bijwerkingenprofiel kunnen toch overall effectiviteit (kwaliteit van leven) 

beïnvloeden. Voorbeeld van een situatie waarin een kosten-minimalisatie analyse 
wel kan worden uitgevoerd: merk vs generiek van een bepaald geneesmiddel of 

de enalapril vs lisinopril. 
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Vraag Farmaceutisch recht 

 

10.Een apotheker krijgt een recept van een 79-jarige vrouw voor metformine. De 

apotheker vermoedt – op basis van de medicatiehistorie – een verminderde 

nierfunctie. Wat moet hij doen? Geef bij elke optie aan of dit al dan niet 

mag/moet en waarom. (2 punten per deelvraag) 

a. hij levert het geneesmiddel gewoon af. 

 

Antwoord: 

De apotheker moet in principe het recept volgen, maar hij heeft als 

medebehandelaar een eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel of het recept 
juist is of bij signalen dat het gekozen geneesmiddel niet het juiste middel is, 
moet hij contact opnemen met de arts. Het is de vraag of de apotheker hier 

niet eerst zou moeten weten of het gekozen middel voor deze patiënt wel het 
juiste is.  

 

b. hij levert nog niet af, vraagt een laboratorium de creatinine-waarde te 
bepalen en past aan de hand van de uitslag de dosis aan. 

 

Antwoord: 

De apotheker is weliswaar medebehandelaar, maar mag het recept niet 
zomaar aanpassen. Er is op zichzelf geen verbod om onderzoeken aan te 
vragen, maar zonder medeweten en goedkeuring van de arts aanpassen van 

de dosering mag niet. De apotheker mag niet zelfstandig het recept 
aanpassen. Het is belangrijk dat de arts die informatie dan ook heeft en het 

met de keuze eens is.  

 
c. als b, maar na de uitslag stelt hij een ander, beter geschikt 

geneesmiddel ter hand. 

 

Antwoord: 

De apotheker is weliswaar medebehandelaar, maar mag het recept niet 

zomaar aanpassen. Er is op zichzelf geen verbod om onderzoeken aan te 
vragen, maar zonder medeweten en goedkeuring van de arts een ander 
geneesmiddel ter hand stellen is verboden. De apotheker mag niet zelfstandig 

het recept aanpassen. Er moet een nieuw recept van de arts komen.  

 
d. hij stuurt de patiënt terug naar de arts 
 

Antwoord: 

Dit is een patiëntonvriendelijke oplossing. Beter zou zijn: contact opnemen 
met de arts en in overleg waarde laten bepalen en zo nodig in overleg met de 

arts het recept aanpassen. 

 

e. hij neemt contact op met de arts met het verzoek om de creatinine-
waarde te (laten) bepalen.  
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Antwoord: 

Zie antwoord d. Dit is de beste optie, met als aanvulling dat het dan wel 
belangrijk is om te bezien of de patiënt in de tussentijd niet op een andere 

manier moet worden behandeld.  

 


