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Geef duidelijk maar bondig antwoord op de gestelde vragen. Bij de beoordeling en 
becijfering wordt gelet op volledigheid van het antwoord, op de juistheid en precisie van 
de formulering van het antwoord. Er wordt dus ook gelet op de afwezigheid van 
overbodige en niet ter zake doende informatie.  

Voor rekenopgaven: geef toelichting bij berekeningen 

 

 Deze toets duurt 2 uur (120 min) en bestaat uit 4 vragen. 

 Je hebt alleen een pen, rekenmachine (Casio FX82MS) en eventueel 
potlood/liniaal nodig. 

 Beantwoord vragen op de antwoordformulieren.  

 Je krijgt aparte antwoordformulieren voor vraag 1-3 en vraag 4. 
 

 Zet je naam, studentnummer en tafelnummer op het voorblab van de vragen. 

 Zet je naam en tafelnummer op ieder vel van de antwoordformulieren.  

 Lever alle formulieren in (zowel toetsvragen als antwoordenformulieren). 
 

 In totaal zijn er 140 punten te verdienen.  

 Er moeten minimaal 77 punten gehaald worden om te slagen voor de toets.  

 De uitslag wordt bekend gemaakt via Osiris/BB. 
 

 
 

 

  



Vraag 1 (10 punten) 

Patiënten met maagzuurreflux ontwikkelen soms een zogeheten Barrett slokdarm. Bij dit 

ziektebeeld is het onderste deel van de mucosa van de slokdarm ernstig aangetast. 

Schimmelinfecties (Candida Albicans) in de slokdarm vormen dan een ernstig probleem, 

en kunnen bijdragen aan het ontstaan van slokdarmkanker. Candida Albicans infecties 

zijn goed te behandelen met nystatine. 

Nystatine 

 

Mw: 926.1 

LogP: -2.8 

pKa: 3.7; 9.1 

wateroplosbaarheid: 360 mg/L 

1 mg nystatin komt overeen met 5000 International enzyme units (IE) 

dosering: bij behandeling orale candida infecties: 100.000 IE/ml 

oesophagale candidiasis: 500.000-1.000.000 IE 3-4 maal per dag 

 

A) Bediscussieer de globale samenstelling van een preparaat dat geschikt is voor lokale 
behandeling van de slokdarm met nystatine. Beargumenteer de keuze van je 
toedieningsvorm, dosering van het farmacon en de functie van de hulpstoffen in je 
preparaat. 

 
  



Vraag 2 (30 punten) 

Het handelspreparaat voor tretinoïne crème is tijdelijk niet leverbaar. De Farmanco 

website suggereert een apotheekbereiding als best mogelijk alternatief.  

In het FNA staat ook een bereidingsvoorschrift voor tretinoïne crème.  

Tretinoïne (vitamine A zuur) 

Mw: 300.4 

logP: 6.3 

pKa: 5.0 

wateroplosbaarheid: <0.1g/100 ml 

handelspreparaat: 0,5 mg tretinoïne/g 

Indicatieve samenstelling: 

Glycerolstearaat, cetylesterwas, 

perhydrosqualeen, butylhydroxyanisol, 

benzoëzuur, Na EDTA, 

magnesiumsulfaat, gezuiverd water. 

tretinoïne crème 0.05% FNA: 

Indicatieve samenstelling hulpstoffen: 

geketoneerde alcohol 95% v/v, sorbinezuur, 

butylhydroxytolueen, cetomacrogolwas, 

decyloleaat, sorbitoloplossing, gezuiverd 

water. 

 

A) Hoe ga je in de apotheek om met dit bereidingsverzoek? Bediscussieer welke 

stappen je moet ondernemen om tot een rationele afhandeling van het recept te komen. 

B) Hebben beide preparaten een vergelijkbare samenstelling? Betrek in je antwoord 

zowel farmacon als hulpstoffen. Geef ook aan of er nog hulpstoffen zijn die volgens jou 

aan de samenstelling van het FNA preparaat (of handelspreparaat) ontbreken. 

C) Verwacht je een vergelijkbare afgifte van tretinoïne uit beide preparaten? Welke 

informatie heb je nodig over de hulpstoffen om daarvan een inschatting te kunnen 

maken? 

  



Vraag 3 (30 punten) 

Een apotheker heeft een parenterale infusievloeistof bereid met de volgende globale 
samenstelling: 
 

farmacon  (HCl zout) 10 mg 
NaCl ……mg 
Water ad 10 ml 

 
Het farmacon is goed wateroplosbaar en heeft een molecuulgewicht van 430 g/mol.  
Het farmacon is thermostabiel. De molecuulmassa van NaCl is  58.4 g/mol. 
 
A) Hoe maak je het preparaat iso-osmotisch? Geef aan hoe je dat wilt doen en 
onderbouw je antwoord met een berekening. 
 
De apotheker moet het sterilisatieproces valideren en laat een aantal flacons van het 
niet geautoclaveerde preparaat onderzoeken op bacteriele contaminatie. Het 
analyserapport laat een besmetting zien met Staphylococcus epidermidis, met 150 kve 
per product.  
 
B) Bediscussieer mogelijke bronnen van de gevonden besmetting..Welke acties moet 
de apotheker ondernemen om meer duidelijkheid te krijgen over de besmettingsbron? 
 
 
De D-waarden van enkele microorganismen zijn gegeven in onderstaande tabel. 
 

Microorganisme D waarde in water 
bij 121°C 

D-waarde in het product 
bij 121°C 

Geobacillis 
stearothermophilus 

2.0 min 5.0 min 

Staphylococcus 
epidermidis 

1.5 min 4.0 min 

 
C) Verklaar de verschillen tussen de D waardes in water en in het product. 
 
D) Hoe lang moet het product geautoclaveerd worden als de “bioburden methode” wordt 
gevolgd? Geef een onderbouwd advies.  
 

 
 
 
  



Vraag 4 (70 punten) 

Levothyroxine wordt in de vorm natrium zout in tabletten toegediend. Er is behoefte aan 

een zeer breed scala van tabletsterktes aangezien de dosering binnen de groep 

patiënten erg variabel is. Vanwege de flexibiliteit van doseren zou een drank een beter 

alternatief kunnen zijn. 

Levothyroxine natrium 

Mw: 798.8 

pKa:2.3; 9.4 

logP: 4.0 (als levothyroxine) 

wateroplosbaarheid: 0.1 mg/ml 

dosering: variërend van 25-300 µg/dag 

halfwaardetijd 6-7 dagen  

 

A) Beargumenteer of het veranderen van de toedieningsvorm hier rationeel is. Welke 

overwegingen neem je mee in je oordeel? 

 

B) is het niet beter om capsules te maken dan een drank? Geef zowel voor- als nadelen 

van beide toedieningsvormen.  

 

C) Wat zijn de aandachtspunten bij het formuleren van deze drank. Denk aan de opties 

om een oplossing of een suspensie te maken. 

 

D) Geef een kwalitatieve samenstelling van de drank. 

E) Levothyroxine natrium kent polymorfie. De pentahydraat vorm is de meest stabiele 

vorm. Wat zijn de consequenties van deze gegevens t.a.v. de samen te stellen 

drank? 

 

F) Waarom verschillen levothyroxine natrium tabletten die op de markt zijn van elkaar in 

houdbaarheid?  

G) Levothyroxine heeft een nauwe therapeutische breedte. Hoe ga je de drank 

toedienen, als je weet dat de gewenste doseernauwkeurigheid ongeveer ±5% is? 

Heeft de spreiding in dosering grote invloed op de spiegels in het bloed? 

 

 

 


