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Toets FA-404 medicatiebeleid  
 
14 december 2010, 9-12 uur 

 
Toelichting 

 Schrijf op alle pagina’s je naam en studentnummer. 
 De toets bestaat uit 11 vragen. In totaal zijn 100 punten te behalen. 
 De vragen 1-8 hebben direct betrekking op het artikel “Antipsychotic drugs 

and risk of venous thromboembolism: nested case-control study’ van C. 
Parker et al., BMJ 2010;341:c4245. 

 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. A. Het beschreven onderzoek is een “nested” patiënt-controle onderzoek. 

Leg uit waarbinnen het onderzoek “genest” is en waarom de 

onderzoekers dit hebben gedaan. (6 punten) 
 

Antwoord: 

Het onderzoek is genest binnen een open cohort van patiënten die tussen 1 
januari 1996 en 1 juli 2007 bij een van de 525 aangesloten huisartspraktijken 
waren geregistreerd. 

De onderzoekers hebben cases en controles gewoon getrokken uit een database 
die zij voorhanden hadden. De reden zal dus “gemak” zijn. (Andere mogelijke 

reden: deze aanpak is vanuit statistisch epidemiologische analysetechnieken veel 
eenvoudiger dan de cohortbenadering). 
 

 

B. Wat vindt u van de keuze van de controles? (6 punten) 
 

Antwoord: 
Op zich is de manier van controles trekken (met incidence density sampling) 

goed. De meeste controles zullen echter niet “at risk” voor gebruik antipsychotica 
zijn; zij hebben geen enkele indicatie voor bijvoorbeeld schizofrenie en zijn dus 

relatief gezond. Omdat de ziekte mogelijk samenhangt met de uitkomst (minder 
neiging tot bewegen, meer roken) zou je hier tenminste voor moeten corrigeren, 
maar dat is in dit onderzoek niet (goed) gelukt. 

 

 
2. A. De onderzoekers hebben op een aantal variabelen gematcht, waaronder 

leeftijd en geslacht. Leg uit wat het doel hiervan is. (6 punten) 
 

Antwoord: 

Leeftijd en geslacht zijn mogelijke confounders, die de resultaten kunnen 

vertekenen als ze niet goed over beide groepen verdeeld zijn. Door matching 
zorg je dat deze verdeling wel goed is en dring je dus het probleem van 

confounding terug. [ter aanvulling: Door te matchen in een case controle 
introduceer je ook een geringe confounding waardoor je de matchingfactoren, itt 
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cohort onderzoek, ook nog in het regressiemodel moet meenemen (dan wel 

conditioneel model)] 
 

 

B. Geef aan op welke andere wijze(n) de onderzoekers dit doel ook 
hadden kunnen bereiken. (6 punten) 

 

Antwoord: 

Restrictie 
Stratificatie 
Statistische correctie tijdens de analyse (bijvoorbeeld regressie-analyse) 

(Randomisatie kan hier niet) 
 

 

3. Leg uit in hoeverre in deze studie sprake is van selectiebias. Wat hadden de 
onderzoekers eventueel anders kunnen of moeten doen? (10 punten) 
 

Antwoord: 

In een case-controle studie kan selectiebias optreden door onjuiste selectie van 
cases of controles of beide. Je hebt niet te maken met loss to follow up. Op de 

selectie van de cases valt wel wat aan te merken, zie vraag 1B. 
Je had dit patiënt-controle onderzoek kunnen “nesten” binnen een cohort van 
mensen met bepaalde karakteristieken (bijvoorbeeld mensen met schizofrenie) 

om zo de kans op selectiebias te minimaliseren. Of je had controles kunnen 
nemen die in het verleden al eens antipsychotica gebruikt hebben. Door dan 

current en recent use met past use te vergelijken kun je proberen het 
confounding by indication probleem terug te dringen. Blijft het probleem dat 
iemand die op de indexdatum geen antipyschotica gebruikt waarschijnlijk minder 

ernstig schizofrenie heeft dan degene die het wel gebruikt. 
 

 
4. Uit tabel 3 blijkt dat alle risicofactoren voor veneuze trombose vaker 

voorkomen bij de cases dan bij de controles. Leg mede op basis van de 
resultaten in tabel 4 uit in hoeverre dit een effect heeft op de gevonden 

relatie tussen het gebruik van antipsychotica en het risico op veneuze 
trombose. (10 punten) 

 

Antwoord: 

Als risicofactoren niet goed verdeeld zijn tussen cases en controles, kunnen zij 
(als confounders) mogelijk vertekening van de resultaten geven. De resultaten 

zoals weergegeven in tabel 4 laten zien dat de gecorrigeerde OR (1.32 versus 
1.62) in de richting is veranderd zoals verwacht. 
 

 

5. Geef aan of er in deze studie gekeken is naar effectmodificatie. Indien dit wel 
het geval is, geef dan ook aan wat de resultaten hiervan zijn. (10 punten) 

 

Antwoord: 

In de analysesectie staat dat gekeken is naar interactie tussen gebruik 
antipsychotica en een aantal factoren, waaronder leeftijd, geslacht, BMI. Dit is 

hetzelfde als kijken naar effectmodificatie. In de resultaten staat dat geen van de 
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onderzochte factoren effectmodificatoren waren, met uitzondering van roken. Het 

risico op veneuze trombose ten gevolge van gebruik van antipsychotica was 
groter bij rokers (OR 1.68; 95%CI 1.45-1.93) dan bij niet-rokers (OR 1.27; 

95%CI 1.18-1.36). 
 

 
6. Uit tabel 6 blijkt dat de NNH voor gebruik van een antipsychoticum in de 

laatste 24 maanden 2640 is. Laat de berekening hiervoor zien. (10 punten) 
 

Antwoord: 
De overall incidentie van veneuze trombose is 118/100000 persoonsjaren. Dit 

risico wordt door gebruik antipsychotica in de laatste 24 maanden verhoogd met 
een factor 1.32 tot 156/100000 persoonjaren. 

 
NNH=1/RV=1/(156/100000-118/100000)=1/0.00038≈2640 
 

 

7. Een belangrijk commentaar op deze studie is dat sommige antipsychotica 
(bijvoorbeeld prochloorperazine) in het Verenigd Koninkrijk voor andere 

indicaties worden gebruikt, waaronder misselijkheid. Geef aan in hoeverre dit 
de validiteit van de studie beïnvloedt. (10 punten) 

 

Antwoord: 

De interne validiteit wordt hierdoor niet direct beïnvloed [indien de indicatie 
misselijkheid anders samenhangt met VTE risico dan bijvoorbeeld schizofrenie 

kan het wel van invloed zijn op de interne validiteit] , maar de externe validiteit 
wel. Je kunt deze gegevens dus bijvoorbeeld niet direct extrapoleren naar de 
Nederlandse situatie. Aan de andere kant hebben de onderzoekers wel naar 

individuele middelen gekeken en ook daar zie je wel dat een aantal middelen het 
risico statistisch significant verhogen. Om een goede uitspraak te kunnen doen 

zou je eerst willen weten voor welke indicaties deze middelen gebruikt 
zijn/worden. 
 

 

8. Stelt u zich voor dat een arts u zou vragen of het klopt dat atypische 

antipsychotica een groter risico geven op veneuze trombose dan klassieke 

antipsychotica. Leg uit wat u hem/haar op basis van deze studie zou 

antwoorden.  (10 punten) 

Antwoord: 
De gecorigeerde odds ratio’s zijn voor atypische antipsychotica (OR 1.73; 95%CI 

1.37-2.17) hoger dan voor klassieke antipsychotica (OR 1.28; 95%CI 1.18-
1.38). De 95% CIs overlappen en uit de tekst blijkt ook niet dat de onderzoekers 

getest hebben of deze verschillen statistisch significant zijn. Op basis van dit 
onderzoek en deze resultaten kun je dus niet met zekerheid zeggen dat 
atypische antipsychotica een groter risico geven. 
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Stel naar aanleiding van deze patiënt-controle studie een studie wordt opgezet 

om de kosten-effectiviteit van atypische antipsychotica ten opzichte van de 
conventionele antipsychotica te bestuderen. Doe de volgende aannames: 

 kosten van atypische antipsychotica zijn 100 Euro per maand, van de 
conventionele antipsychotica 50 Euro per maand. 

 tijdshorizon 10 jaar 

 gemiddeld aantal levensjaren antipsychoticum gebruiker is 25 jaar 
 utiliteit conventionele antipsychotica: 0.8 

 utiliteit atypische antipsychotica: 0.85 
 geen discontering, geen inflatie 
 

9. Bereken de kosten-effectiviteit van atypische ten opzichte van conventionele 

anti-psychotica waarbij de effectmaat in QALY wordt uitgedrukt. (6 punten) 

Antwoord: 

Kosten Atypische: 100X12X10=12,000 Euro 

Kosten conventioneel: 50x12x10=6000 Euro 
 

QALY atypisch: 25X0.85=21,25 
QALY conventioneel:25X0.80=20 
 

KE = 12,000-6000 / 21,25-20 = 4800 Euro/QALY 

 

Vragen Farmaceutisch recht 

10.Welke twee beperkingen worden aan de voorschrijfvrijheid gesteld vanuit de 

geneesmiddelenregelgeving? (5 punten) 

Antwoord: 

Uitgangspunt is dat de arts de vrijheid heeft van handelen, dus ook de vrijheid 
om al dan niet geneesmiddelen voor te schrijven, ook als deze niet geregistreerd 

zijn of voor niet geregistreerde indicaties (professionele autonomie). Uiteraard 
moet hij zijn handelen wel kunnen verantwoorden (kwalitatief verantwoorde zorg 

kunnen leveren  evidence based medicine). 
De Geneesmiddelenwet stelt twee voorwaarden aan het voorschrijven:  

Art. 68: off label voorschrijven  dit is alleen toegestaan wanneer de off label 
toepassing is opgenomen in richtlijnen of protocollen van de beroepsgroep, dan 
wel, als die richtlijnen er niet zijn, wanneer de arts heeft overlegd met de 

apotheker 
Art. 67: voorschrijven via internet is alleen toegestaan wanneer de voorschrijver 

de patiënt of diens medicatiehistorie kent.  
 

 
11.Is een apotheker altijd verantwoordelijk voor het handelen van de mensen die 

hij inschakelt, zoals een apothekersassistent of een bezorger? Bespreek 

hierbij de uitspraak van de tuchtrechter in de methotrexaat-zaak. (5 punten) 
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Antwoord: 

De apotheker heeft een uitgebreide en vergaande verantwoordelijkheid voor de 

gang van zaken in de apotheek. Hij is in beginsel verantwoordelijk voor degenen 
die hij inschakelt, zoals de apothekersassistent en een bezorger.  

Hij zal moeten aantonen dat hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk 
was om fouten of vergissingen te voorkomen. De lat hiervoor zal hoog liggen.  
Uit de methotrexaat-zaak kan worden afgeleid dat de apotheker niet aan 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid kan ontkomen door te verwijzen naar 
het feit dat niet hij maar iemand in zijn dienst de fout heeft gemaakt, en bijv. 

naar het feit dat de apotheek werkt met regels (bijv. kwaliteitshandboek), als in 
de praktijk blijkt dat hij er onvoldoende voor zorgt dat deze regels worden 
gekend en nageleefd.  

 

 


