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Voorwoord 
 

Hallo aankomende student! 

 

Het studentenleven is zwaar; heel zwaar. Daarom is SlimStuderen.nl er voor je om je 

door deze zware tijd heen te helpen!  

Is dat vak toch net iets moeilijker dan je dacht? En is een biertje op het terras nét iets 

aantrekkelijker dan je studieboeken? Dan neem je de samenvattingen van 

SlimStuderen.nl toch? 

 

SlimStuderen.nl is al 12 jaar hét ideale studiemiddel voor studenten! SlimStuderen.nl 

helpt studenten tentamens met succes te halen door verslagen aan te bieden die de 

hoofdlijnen weergeven van de verplichte literatuur en colleges voor een vak. Deze 

samenvattingen zijn van goede kwaliteit, eenvoudig te bestellen en nog betaalbaar ook!  

 

Om je kennis te laten maken met SlimStuderen.nl, vind je in deze informatiebrochure 

een aantal hoofdstukken van de hoorcollegestof van het vak “Van Mens tot Cel”. Wil je de 

rest van deze samenvattingen ook lezen? Kijk dan op www.slimstuderen.nl.  

 

Lijkt het je leuk om ons team te versterken? SlimStuderen.nl heeft altijd vacatures 

openstaan. Mocht je nog op zoek zijn naar een studiegerelateerde bijbaan, dan is werken 

bij SlimStuderen.nl misschien iets voor jou! Heb je interesse, stuur dan een e-mail voor 

meer informatie naar werken@slimstuderen.nl.  

 

Wij als team van SlimStuderen.nl wensen je veel succes in je studententijd, de tijd van je 

leven! 

 

SlimStuderen.nl 

http://www.slimstuderen.nl/
mailto:werken@slimstuderen.nl
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HC 1. Bouwplan: Van Mens tot Cel 
 

 

Dit college geeft een overzicht van de verschillende onderwijsvormen in het blok Van 

Mens tot Cel. Het geeft ook het belang van de kennis van anatomie in de geneeskunde 

aan.  

 

Het blok 

Robbert Notenboom en Hildo Lamb zijn de blokcoördinatoren in het blok Van Mens tot 

Cel. De lat ligt hoog in dit blok en vorig jaar haalde slechts 60% het blok, met het 

hertentamen erbij was dit 75%. De anatomie is niet lastig, maar het is wel veel, 

waardoor het belangrijk is om de hele tijd bij te blijven. Ongeveer 20% van het onderwijs 

in de week zal onderdeel zijn van het lijnonderwijs. Dit gaat dan over de lijnen 

academische en wetenschappelijke vorming, samenwerking en organisatie, 

beroepsvorming en gezondheidsbevordering.  

 

Professioneel gedrag 

Het is belangrijk om in het kader van professioneel gedrag, respect te tonen en op tijd te 

komen. Door disselgard et al. is een studie gedaan over hoe afleidend geroezemoes is. 

Met een PET scan is zichtbaar gemaakt dat door geroezemoes een deel van de hersens in 

wordt gebruikt wat ook voor het werkgeheugen nodig is. In een rustige collegezaal neem 

je de stof dus veel beter op. 

 

Belang anatomische kennis 

Anatomie is heel duidelijk nodig op de SEH, hier moet je goed weten waar welke 

structuur zich bevindt om mensen te helpen. Ook voor het lichamelijk onderzoek is 

belangrijk om te weten wat zich waar bevindt. Bij alles wat je over de anatomie leert, is 

het van belang om je af te vragen waarvoor dit belangrijk is in het lichaam. 

 

Om de anatomie onder de huid te kunnen bestuderen zal je naar de snijzaal moeten. In 

dit blok komt er ook al een demonstratie. Anatomie betekent opsnijding in het oud 

Grieks. Door onderdelen van het lichaam te begrijpen kan je het grote geheel leren 

begrijpen. In de tijd van Rembrandt bedreven mensen ook al ontleedkunde om de 

driedimensionale structuur van het lichaam te begrijpen.  

 

In de moderne geneeskunde is de anatomie belangrijk om het volgende te kunnen: 

 Het begrijpen van de algemene bouw van het lichaam in relatie tot de functie, 

 De samenhang van organen en systemen te begrijpen, 

 Lichamelijk onderzoek uit te voeren en organen te kunnen projecteren, 

 Het kunnen interpreteren van MRI, Röntgen, CT opnamen, etc.  

 

De volgende soorten anatomie worden behandeld in dit blok 

 Macroscopisch  

- Systematisch (beschrijvend) 

- Topografisch (regio's) 

- Klinisch (toepassen) 

 Microscopisch  

- Histologie (weefselleer) 

- Cytologie (celleer) 

 Embryologie (hoe komt het lichaam tot stand) 
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HC 2. Bouwplan: geschiedenis van de anatomie 
 

 

Het begin van de anatomie 

De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp 

De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp is niet te zien in museum Boerhaave, maar geeft wel goed 
de visie op de anatomie in die tijd weer. Dr. Tulp is erop te zien, terwijl hij de anatomie bijbrengt aan 
een klein groepje belangrijke mensen uit het Amsterdamse chirurgijnsgilde. Het lijk is bijna helemaal 
intact, op de arm na. Dit klopt niet echt met hoe het er vroeger aan toe ging. Ze zouden eerst zijn 
begonnen met de meest bederfelijke delen. Dus ze zouden eerst zijn begonnen met de buikholte, 
daarna de borst en als laatste de ledematen. Maar in die tijd hadden ze ook een grote interesse in de 
hand, omdat hier zulke precieze bewegingen mee kunnen worden gemaakt. Van het boek wat een 
van de mannen in zijn hand heeft, is niet bekend welk boek het is, maar het staat symbool voor de 
theorie. Het laat de tegenstelling tussen praktijk (het ontleden) en de theorie zien.  
 

Andreas Vesalius (1514-1564) 
In de Grieks-Romeinse wereld is een hoop onderzoek gedaan naar de anatomie. Dit werd lange tijd 
als volledige waarheid aangenomen. Vesalius wilde de onderzoeken opnieuw doen, om te kijken of 
alles wat er tot die tijd werd geloofd wel klopte. Hij bleef 's nachts buiten de stadspoorten om zijn 
lijken te vinden, waarna hij ze mee naar binnen nam om zijn onderzoek te doen. Hij schreef het boek 
“De humani corporis fabrica”. In de latere edities van dit boek werd hij steeds zekerder van zijn eigen 
observaties. Hij durfde zichzelf te vertrouwen in plaats van zonder meer de oude theorieën te volgen. 
Hij bestudeerde vooral dieren, zoals varkens, maar hij maakte ook tekeningen van de anatomie van 
de mens. Hij vond de schoonheid van het lichaam ook belangrijk en tekende de mens in renaissance 
poses. Na zijn tijd in Parijs vertrok hij naar Padua.  
 
Petrus Paaw 

Petrus Paaw studeerde in Padua. Hij was een Leidse student, maar in Leiden werd geen anatomisch 
onderwijs op lijken gegeven. Hiervoor moest hij dus naar Vesalius in Padua. Hij keek daar vaak naar 
de openbare demonstraties in de anatomie. Terug in Leiden moest hij het anatomisch onderwijs 
opzetten. Een van de eerste dingen die hij daarvoor deed, was dat hij een anatomisch theater 
bouwde. Er was maar twee of drie keer per jaar een lijk beschikbaar voor ontleding in Leiden. Het 
werd dan drie of vier dagen lang ontleed, daarom gebeurde dit bij voorkeur in de winter. In de zaal 
lagen ook veel kruiden en geurkaarsen, om de geur te maskeren. Niet-medische studenten konden 
ook een kaartje kopen voor de ontleding. Er werden dan hevige discussies over de menselijke 
anatomie en het menselijk bestaan gevoerd. De ontleedtafel in het midden van het anatomisch 
theater was draaibaar, zodat iedereen het goed kon zien. Tijdens een ontleding werden de 
(decoratieve) skeletten van dieren weggehaald, omdat er wel 300 mensen aanwezig waren. De 
skeletten hebben allemaal ook een symbolische functie. De niet-medici wilden vooral filosofische 
kennis vergaren. De vlaggen die de skeletten beet hadden, bevatten filosofische boodschappen. Het 
leven en de dood waren hierin belangrijke thema’s. 
 

Anatomia Nova 

De tweede helft van de anatomie begon in de tweede helft van de 17e anatomie. Ze 

noemden dit Anatomia Nova. Er werden microscopen en prepareer technieken 

uitgevonden, waardoor meer experimenten konden worden uitgevoerd. De experimenten 

waren toen een heel belangrijk onderdeel van de anatomie.  

 

Uitvinding van de microscoop 

Rene Descartes zag het menselijk lichaam als een machine, in plaats van als iets 

magisch. Hij zag het hart als een pomp en de spieren als springveren. De anatomen 

dachten rond deze tijd allemaal dat als ze kleine onderdelen van het lichaam konden 
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begrijpen, ze het hele lichaam konden begrijpen. Heel belangrijk was daarbij de 

uitvinding van de microscoop. Het was door de kwaliteit van de microscopen, zoals 

Descartes die gebruikte, heel lastig om kleine structuren te onderscheiden. Dit konden 

net zo goed vertekeningen van de lenzen zijn. Van Leeuwenhoek heeft toen een andere 

microscoop uitgevonden. Deze werkte niet met drie lenzen, maar met één klein 

druppeltje glas, wat als lens werkte. De meeste van deze microscopen konden 50x 

vergroten. Veel mensen gingen ermee aan het werk. Swammerdam heeft onder de 

microscoop allerlei insecten ontleed. Hij probeerde aan de hand van deze simpele 

organismen de ingewikkelde mens beter te begrijpen. Hij hield zich ook bezig met 

fysiologie, wat destijds een belangrijk onderdeel van de anatomie was. Hij deed dit 

vivisectie onderzoek veel op honden, om te kijken hoe de ademhaling werkte.  

 

Preparatietechnieken 

Swammerdam prepareerde ook veel onderdelen van het menselijk lichaam. De techniek 

die ze hiervoor gebruikte was om de vaten te vullen met was, zodat ze hun vorm 

behielden. De Graaf werkte veel samen met Swammerdan. Ze waren beiden 

geïnteresseerd in de geslachtsorganen. De Graaf wilde met behulp van vivisectie 

uitvinden waar lichaamswarmte vandaan kwam (hij dacht dat dit door een chemisch 

proces in de alvleesklier ontstond).  

 

Bidloo heeft de eerst anatomische atlas geschreven. Hij maakte geen mooie sierlijke 

plaatjes van opengesneden mensen, maar hij liet zien hoe de lichamen op de snijtafel 

lagen. Ruysch maakte preparaten in de vorm van kunstwerkjes. Hij prepareerde 

bijvoorbeeld kinderhoofdjes alsof ze nog levend waren. Boerhaave was bekend als 

leermeester van heel Europa. Hij systematiseerde de medische kennis, zodat het 

makkelijker bestudeerd kon worden. 

 

Overgangsperiode 

Van de 18e tot en met de 19e eeuw wordt beschouwd als de overgangsperiode van de 

anatomie. Tabula sceleti is een anatomische atlas van Albinus. Hij wilde het lichaam 

weergeven als mooie schepping van god. De skeletten werden daarom bijvoorbeeld als 

onderdeel van een kunstwerkje weergegeven. Bij de schetsen die hij hiervoor maakte is 

te zien dat hij het halve lichaamsdeel spiegelde, zodat het optimaal symmetrisch werd. 

Hij zag het lichaam dus als ideaal. Ook maakte Albinus kunstige preparaten. Er werd in 

die tijd veel nagedacht over manieren om anatomieles te geven zonder een lijk, omdat 

die maar zo weinig beschikbaar waren. Azoux maakte daarvoor modellen van papier 

maché, zodat je de modellen uit elkaar kon halen. Deze modellen waren ook stevig dus 

ze konden veel gebruikt worden. Koning maakte wassen modellen van lichamen en 

Jelgersma maakte hersenpreparaten, door ze te snijden in coupes. Hier maakte hij ook 

een atlas van. 

 

Moderne anatomie 

In de tweede helf van de 19e eeuw werd een nieuwe glastechniek uitgevonden, waardoor 

weer betere microscopen konden worden gemaakt. Hierna werd ook de 

elektronenmicroscoop uitgevonden. Hierdoor konden nog kleinere structuren worden 

gevonden. Nu hebben we ook computeranatomie, waardoor het veel bereikbaarder is 

geworden. Günther von Hagens heeft het plastineren helpen ontwikkelen, hiermee maakt 

hij hele theatrale preparaten van het menselijk lichaam. Hij gaat daarmee weer terug 

naar het spectaculaire van de 17e eeuw. 
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HC 3. Bouwplan: Algemeen 
 

 

Anatomie is een heleboel leerstof, maar het is heel belangrijk om bijvoorbeeld lichamelijk 

onderzoek te kunnen doen. Om goed gebruik te kunnen maken van de anatomie zijn de 

richtings- en positieaanduidingen, evenals het beschrijven van de grenzen van de regio’s 

van groot belang. 

 

Richtings- en positieaanduidingen 

De stand waarin wij de mens het best kunnen beschrijven is de anatomische stand. Je 

kijkt dan tegen het lichaam aan en ziet de binnenkant van de handen. Verder staat het 

lichaam gewoon in de staande positie.  

 

Er zijn drie belangrijke vlakken die in de anatomie worden gebruikt;  

 Frontaal/coronaal = van de voorzijde  

 Transversaal = dwars 

 Sagittaal = in de richting van de pijl 

Als je van de bovenkant naar de schedel kijkt zijn de kroon- en pijlnaad in de schedel te 

zien. Het coronale vlak loopt evenwijdig aan de kroonnaad en het sagittale vlak loopt 

evenwijdig met de pijlnaad. 

 

De volgende termen kunnen worden gebruikt om de positie van weefsels aan te geven: 

Anterior = voor Posterior = achter 

Superior = boven Inferior = onder 

Lateraal = zijkant Mediaal = midden 

Ventraal = maagzijde Dorsaal = rugzijde 

Craniaal = schedelzijde Caudaal = staartzijde 

Proximaal = dicht bij het lichaam Distaal = ver van het lichaam 

Bij een embryo is het lastig om het te hebben over superior en inferior, daarom hebben 

we het daar over caudaal en craniaal. In het boek Clinically oriented anatomy van Moore 

et al. worden nog meer termen genoemd. 

 

De aorta 

De lichaamsslagader heet aorta. Er zijn verschillende delen van de aorta. Die hebben 

allemaal een andere naam (op volgorde vanaf het hart); 

 Aorta ascendens 

 Arcus aortae (aortaboog) 

 Aorta descendens thoracalis (afdalend in de borst) 

 Aorta descendens abdominalis (afdalend in de buik) 

 Arteria iliaca communis dextra en sinistra (gemeenschappelijk deel van de arteria 

van het darmbeen links en rechts) 

 Arteria iliaca externa dextra en sinistra 

 Arteria femoralis communis dextra en sinistra 

Voor het bloed is er niet echt een verschil in deze verschillende delen, maar voor de 

chirurgie is het heel belangrijk om de delen goed aan te kunnen geven.  

 

Topografische anatomie 

Er zijn verschillende regio's in het lichaam, voor de duidelijkheid is het belangrijk dat 

deze duidelijke grenzen hebben. Bij MRI plaatjes of CT scans kijk je altijd vanaf de 

voeten naar boven. 

 

Romp 

De romp is het abdomen en de thorax samen. De musculus pectoralis major is dan wel 

de grote borstspier, maar omdat hij de arm beweegt is het een gordelspier. Hierdoor 

hoort hij bij de extremiteiten en niet bij de romp. De musculus serratus anterior is de 
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voorste gezaagde spier en beweegt het schouderblad, deze hoort ook bij de 

gordelspieren en dus bij de extremiteiten. De musculus obliquus externus abdominis is 

wel een rompwandspier. De schoudergordel hoort bij de extremiteiten, maar de 

bekkengordel is wel een onderdeel van de romp, omdat deze heel belangrijk is voor de 

stabiliteit van de romp.  

  

Thorax/abdomen 

De grens tussen de thorax en het abdomen is het diafragma. Dit bevindt zich ongeveer 

net onder de tepels. De rand van het diafragma is wel aan de onderkant van de onderste 

ribben vastgehecht, maar door de parachuutvorm zitten er nog buikorganen (de maag en 

de lever) een stuk hoger. Achter het bovenste stuk van de maag en lever zit ook nog 

longweefsel, maar dit wordt van elkaar gescheiden door het diafragma. Het diafragma 

sluit de buik niet volledig af van de thorax. Het diafragma bestaat voor een deel uit spier 

en voor een deel uit pees. De vena cava inferior loopt door het pezige deel, de 

oesophagus en de aorta lopen door het gespierde deel. 

  

De grens tussen de thorax en de hals ligt vlak boven het sleutelbeen. Maar de longen 

steken nog door tot boven het sleutelbeen, dit stukje behoort ook nog tot de thorax.  
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HC 4. Bouwplan: Rompwand 
 

 
De rompwand is erg belangrijk om het lichaam stabiel te houden. Door de manier waarop een 
embryo ontwikkelt is er in de wervels een vorm van segmentatie zichtbaar. De wervelkolom bevat 
verschillende onderdelen om stabiliteit te verzekeren, terwijl er toch beweging mogelijk is. Dit 
gebeurt natuurlijk ook door de spieren in de rompwand. 
 
Gesegmenteerde wervelkolom 

Bij segmentatie moet je denken aan een regenworm, deze is zichtbaar gesegmenteerd en in iedere 
ring zitten alle organen. Bij een mens is dit niet zo duidelijk, maar het is wel zichtbaar in de 
wervelkolom. De elementen die de wervelkolom bevat zijn in iedere wervel identiek. De wervels aan 
de onderkant zijn wel groter, dit is zodat de onderste wervels meer gewicht kunnen dragen. In het 
sagittale vlak is zichtbaar dat er een s-vorm in de wervelkolom zit. 
  
De wervelkolom is verdeeld in vijf regio’s, deze bevatten ook allemaal verschillende soorten wervels. 
Er zijn 7 nekwervels (cervicale wervels), 12 borstwervels (thoracale wervels), 5 lendewervels (lumbale 
wervels), 5 gefuseerde sacrale wervels en 3 of 4 gefuseerde coccygeale wervels. De wervels worden 
verbonden door tussenwervelschrijven, synoviale gewrichten en ligamenten. 
 
Krommingen van de wervelkolom 

De wervelkolom heeft normaalgesproken de volgeden krommingen: 

 De lordose kromming, dit is de holling (voorwaartse kromming) in de rug, 

 De kyfose kromming, dit is de bolling (achterwaartse kromming) in de rug. 
De volgende afwijkende krommingen kunnen ook voorkomen in de wervelkolom: 

 Een hyperlordose kromming, dit is een versterkte voorwaartse verkromming, 
Een hyperkyfose/gibbus/bochel (allemaal hetzelfde), dit is een versterkte achterwaartse 

verkromming, 

Een scoliose, dit is een zijwaartse kromming.  

 Een scoliose kan zowel in het thoracale deel, als in het lumbale deel zitten. 

 

Standaard wervel 

De standaard wervel bestaat uit: 

Wervellichaam, 

Processus spinosus, 

2 processus transversus, 

Arcus, 

Gewrichtsonderdelen. 

De standaard wervel is een thoracale wervel en heeft twee ribben eraan vastzitten. De 

cervicale wervel ziet er anders uit, maar heeft ook een lichaam, een veel grotere boog 

(met daarin meer zenuwen), en twee kleine uitsteeksels die in de embryo zijn aangelegd 

als ribben. Op lumbaal niveau heb je hele kleine stukje rib. En op sacraal niveau zijn de 

ribben net als de wervellichamen gefuseerd.  

  

In het embryo worden heel veel wervels aangelegd. De bovenste vier vormen later de 

schedelbasis, daaronder komen de wervels wel. Als er een rib zit op C7 noemt men dit 

een halsrib, het is dan een thoracalisatie van C7.  

  

Bewegingen van de romp 

De romp kent de volgende bewegingen: 

 Flexie/extensie 

 Lateroflexie 

 Rotatie 
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De verschillende onderdelen van de wervelkolom zijn gespecialiseerd op een andere 

beweging.  

  

Tussen de wervels zitten tussenwervelschrijven. Het zijn zakjes met vocht erin. Ze 

zorgen ervoor dat je eigenlijk alle bewegingen kan maken. De gewrichtsvlakjes aan de 

achterkant bepalen per wervel welke kant je op kan bewegen. De tussenwervelschijven 

kunnen ook de klap van bijvoorbeeld een sprong opvangen.  

  

Spieren 

De bovenste 7 ribben zijn de werkelijke ribben, rib 8-10 zijn de valse ribben (zijn met 

kraakbeen verbonden aan het sternum) en 11 en 12 zijn de zwevende ribben (ze hechten 

zich niet aan het sternum). Tussen de ribben zitten tussenribspieren, als zij zich 

samentrekken zal de borstkas omhoog komen, wat inademen mogelijk maakt. Deze 

spieren heten musculi intercostales externi, interni en intimi.  

  

In de buikwand zitten ook veel spieren. Het zijn de zelfde soort spieren als de 

intercostaalspieren, maar ze heten nu buikspieren. De sixpack is eigenlijk een raar 

embryonaal overblijfsel. Er zitten in de spier namelijk allemaal peesrandjes, het zijn 

eigenlijk mislukte aanleggen van ribben. Er zijn drie lagen schuine buikspieren.  
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HC 5. Bouwplan: Circulatiestelsel 
 

 

 
In het lichaam zijn 3 vatensystemen: 

 Arterieel 

 Veneus 

 Lymfatisch 

Er zijn twee gescheiden circulaties in het lichaam, één voor de longen en een voor de 

rest van het lichaam. In de capilairbedden gaat het zuurstofrijk bloed over in zuurstofarm 

bloed. Omdat hier de uitwisseling van stoffen plaatsvindt. 

 

Het hart 

Het rechter atrium en het rechter ventrikel zijn zichtbaar in vooraanzicht van het hart. 

Van de linkerkant van het hart zijn alleen het hartoortje van het linker atrium en een 

stukje van de wand van het linker ventrikel zichtbaar.  

  

In het hart bevinden zich de volgende kleppen: 

 Tricuspidalis klep (rechts atrium-ventrikel) 

 Pulmonalis klep (semi-lunair) (naar de truncus pulmonalis) 

 Mitralis klep (vernoemd naar de mijter van sinterklaas) (links atrium-ventrikel) 

 Aorta klep (naar de aorta) 

  

Bloedvaten 

In het lichaam bestaan drie soorten bloedvaten: 

 Arteriën 

 Venen 

 Capillairen 

De capilairbedden wisselen stoffen uit naar het extracellulair vocht. 

  

De portale circulatie 

Het bloed van het maag- darmkanaal gaat allemaal via de vena porta naar de lever, 

voordat het naar de rest van het lichaam gaat. Voor medicijnen kan dit lastig zijn, want 

als die eerst langs de lever gaan voordat ze naar de juiste plek gaan, wordt de 

concentratie heel laag. Een tabletje onder de toch of een zetpil is dan een goede 

oplossing, want het eerste en laatste stukje van het maag- darmkanaal gaat niet via de 

lever. Zie plaatje voor verschillende bloedvaten. 

  

De vaatwand 

De vaatwand is als volgt (van binnen naar buiten) opgebouwd: 

 Lumen 

 Tunica intima 

 Lamina elastica interna 

 Tunica media 

 Lamina elastica externa 

 Tunica adventitia 

 Buiten 

 

Arteriën 

Arteriën hebben een toevoerende functie. Ze voorzien het lichaam van zuurstof en 

voedingsstoffen, alleen de pulmonaal arteriën bevatten zuurstofarm bloed. De druk in 

arteriën is relatief hoog. Hoe verder van de aorta de arterie af ligt, hoe kleiner deze is. 

Geleidende arteriën zijn grote elastische arteriën, bestaan uit veel elastische lagen. Dit 

zijn bijvoorbeeld de aorta, de truncus pulmonalis en de pulmonaal arteriën. Gespierde 
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arteriën bestaan uit circelvormige spiervezels. Bij contractie zorgen deze voor de 

vasoconstrictie. Ze kunnen daardoor de verdeling van het bloed aanpassen. 

Arteriolen zijn hele kleine arteriën die het bloed distribueren naar de capillairen. Ze 

hebben een beperkt lumen en dikke spierige wanden. Ze hebben een hoge weerstand, 

waardoor het bloed langzaam gaat stromen. De meeste hebben geen aparte naam.  

Anastomose is de communicatie tussen de verschillende takken van een arterie. Het 

bloed kan hierdoor om een afsluiting heen geleid worden. Dit wordt ook wel een 

collateraal netwerk genoemd. Echte Eind arteriën anastosomen niet met andere arteriën. 

Als deze wordt afgesloten zal het weefsel geen bloed meer krijgen. 

  

Capillairen 

Capillairen liggen in capillairbedden en verbinden arteriolen en venulen. Bij arterio-

veneuze shunts of connecties is geen cappilairbed, het bloed gaat direct naar de vene. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld in de huid om de warmte te kunnen behouden. 

  

Venen 

Venen hebben zuurstofarm bloed, op de pulmonaalvenen na. Ze draineren het 

capillairbed en vormen veneuse plexussen. Dichter bij het hart kom je bij de medium 

sized venen. Zij hebben veneuze kleppen om het bloed niet te laten terugstromen. Als de 

kleppen niet goed werken kan je last hebben van spataderen. De grote venen hebben 

grote bundels van longitudinale spieren. Er kan in de venen een stolsel ontstaan, 

trombose, dit kan losschieten en een longembolie vormen. 

  

Lymfekliersysteem 

Het lymfeklierensysteem bestaat uit klieren en vaten. Erythrocyten zijn rode bloedcellen 

en lymfocyten zijn de witte bloedcellen die belangrijk zijn voor het lymfesysteem. 

Primaire lymfoïde organen zijn betrokken bij het produceren van lymfocyten (thymus - t-

lymfocyten en beenmerg - b-lymfocyten). De secundaire lymfoïde organen zullen worden 

bevolkt door lymfocyten (zoals de milt, lymfeknopen en slijmvliezen). De functie van het 

lymfesysteem is het afvoeren van stoffen die niet meer kunnen worden geresorbeerd in 

het capillairbed. Lymfevloeistof lijkt op de interstitiële vloeistof. Het heeft ook een 

belangrijke functie bij de absorptie en het transport van vet.  
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HC 6. Bouwplan: Zenuwstelsel 1&2 
 

Neuronen 

Het zenuwstelsel bestaat vooral uit neuronen. Er zijn veel verschillende typen neuronen. 

Een neuron bestaat uit een cellichaam (soma) en uit uitlopers (neurieten). Er zijn twee 

soorten neurieten: 

 Dendrieten: hier heeft een neuron er meer van en ze zijn afferent 

 Axonen: hier heb je er één van en ze zijn efferent 

Een neuron kan veel verschillende vormen en lengtes hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld 

multipolair zijn. Dit betekent dat er naar alle kanten dendrietbomen lopen. Ook kunnen 

ze bipolair zijn, dan hebben ze twee dendrietbomen. Als het lijkt of een neuron maar één 

dendrietboom heeft, noemen we dit pseudobipolair. Je hebt axonen van millimeters lang 

en van bijna twee meter lang. In het CZS zitten 10^11 neuronen. Een neuron heeft een 

exiteerbaar membraan. Het kan een actiepotentiaal genereren. Om een actiepotentiaal te 

vormen is het nodig om een grens te overscheiden, hierna is het dan ook niet meer te 

stoppen. De uitkomt van een actiepotentiaal is altijd hetzelfde.  

  

Actiepotentiaal 

Het actiepotentiaal start op de plek in het axon waar de drempelwaarde het laagst is, dit 

wordt de axonheuvel genoemd. Het actiepotentiaal zal vervolgens zonder uit te doven 

verder gaan. Een neuron kan alleen een actiepotentiaal gegeneren. Het kan geen 

verschillende soorten actiepotentialen maken. De snelheid van een actiepotentiaal over 

een axon is 2m/s, dit is erg langzaam. Om dit sneller te maken hebben sommige dieren 

hele dikke axonen. Dit zou voor ons niet handig zijn omdat dat allemaal niet in ons 

lichaam zou passen. Daarom hebben we knopen van Ranvier. Deze worden gevormd 

door de stukjes axon die niet worden bedekt met myelineschede. Hierdoor ontstaat een 

saltatoire conductie, oftewel springende geleiding. De myelineschede bestaat uit 

ologodendroglia cellen (in CZS) of Schwann cellen (perifeer zenuwstelsel). Neuronen zijn 

echter nooit onbedekt!  

  

Axonen 

Er zijn verschillende soorten axonen: 

 Gemyeliseerde axonen 

 Ongemyeliseerde axonen 

Let op: deze zijn wel nog bedekt door Schwann cellen, maar er zit geen myeline omheen. 

Ze bevinden zich in Remak bundels, dit zijn Schwann cellen met daarin meerdere 

axonen. 

 

Synapsen 

Ter hoogte van een synaps is een neuron in staat een volgend neuron te beinvloeden. 

Een synaps bestaat altijd uit een presynaptische cel en een postsynaptische cel. In de 

synaps komt neurotransmitter vrij uit bolletjes in de presynaptische cel door de 

actiepotentiaal. De neurotransmitters kunnen dan in het volgende neuron een 

actiepotentiaal veroorzaken, of juist niet (inhiberen). IPSP (inhibitoir) /EPSP (exitatoir) 

zie college. Het veroorzaakt in het postsynaptische neuron een postsynaptisch 

potentiaaltje, dit is nog geen actiepotentiaal. Maar omdat dit in veel verschillende 

synapsen gebeurt, zal het totaal van de potentiaaltjes over de drempelwaarde voor een 

actiepotentiaal kunnen gaan. Het is hiervoor dus wel belangrijk waar een synaps zich 

bevindt. De volgende factoren zijn van invloed op: 

 Morfologie 

o Grootte van de dendriet 

o Diameter van de dendriet 

 Locatie van de synaps 

o Dendriet 

o Dendriet spine 

o Soma 
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o Andere plek 

 Type neurotransmitter 

o Excitatoir 

o Inhibitoir 

 Neuronal drive 

o Vermoeidheid 

o Facilitatie 

 

Neuroglia 

De andere cellen in het CZS zijn neuroglia. Astrocyten (bedekken alle vloedvaten, 

vormen bloed-hersen barrière) Vetoplosbare spullen en kleine moleculen (zoals zuurstof) 

kunnen hier zonder meer doorheen. Ze bedekken ook het soma van het neuron en 

behouden het kaliumgehalte. Astrocyten vertonen ook een soort actiepotentialen. 

Oligodendrocyten vormen de myelineschede in het CZS. Één oligodencrocyt zorgt voor 

meerdere axonen voor de myeline. Schwann cellen: Een Schwann cel zorgt voor de 

myeline van een axon of een Remak bundel. Microgliacellen horen eigenlijk niet echt bij 

het zenuwstelsel, ze ruimen de dode cellen en ontstekingen op. Ependymale cellen 

bedekken de holtes in de hersenen (vormt het epitheel). 

  

Verdeling van het zenuwstelsel 

Je kan het zenuwstelsel op verschillende manieren onderverdelen. Zo kan je bijvoorbeeld 

zeggen welke delen afferent (sensorisch) zijn en welke delen efferent (motorisch) zijn. 

Ook kan je het in de verschillende anatomische structuren verdelen: 

 Centraal zenuwstelsel 

o Hersenen 

o Ruggenmerg 

 Perifeer zenuwstelsel 

o Hersenzenuwen 

o Ganglia  

o Spinal nerves 

  

Ook kan je de indeling op functie maken: 

 Somatisch 

 Motorisch 

 Sensorisch 

 Asomatisch 

 Sympatisch 

 Parasympatisch 

 Enterisch (spijsvertering) 

  

Hersenen 

De grote hersenen zijn verdeeld in twee helften, het corpus collosum verbindt deze twee 

helften. De kleine hersenen zijn wel één deel, zij houden altijd bij wat je aan het doen 

bent. Kijk op college voor onderdelen hersenen.  

  

Het oppervlakte van de grote hersenen is vergroot door de gleufjes die erin zitten. De 

lobben worden genoemd naar de botten waar ze achter liggen.  

  

Er zijn twee soorten materie in de hersenen. Het oppervlakte bestaat uit grijze stof. Het 

midden bestaat uit witte stof, dit wordt wit doordat er myeline inzit. De axonen bevinden 

zich dus in het midden. De grijze stof aan de buitenkant wordt de schors genoemd.  

  

In het ruggenmerg zit een vlinderfiguurtje van grijze stof, daar zitten de neuronen. De 

rest is allemaal witten stof (axonen). Het ruggenmerg lijkt gesegmenteerd doordat de 

spinale zenuwen alleen maar door de wervels naar de rest van het lichaam. Elke spinale 

zenuw in verantwoordelijk voor een schijfje lichaam. De zenuwen worden genoemd naar 
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de wervel waar ze uit komen. Het ruggenmerg is niet overal even dik. Waar er meer te 

bedienen is, is er meer neuron aanwezig. Het ruggenmerg is niet helemaal even lang als 

de wervelkolom. Aan de onderkant wordt dit aangevuld met een strengetje weefsel 

(alleen maar voor de fixatie, verder geen functie). Assensus medullae = het opstijgen 

van het ruggenmerg (bij de geboorte is het even lang als de wervelkolom). De 

voorwortel en voorhoorn zijn motorisch, de achterwortel en achterhoorn zijn sensorisch. 

  
De dwarsgestreepte spieren worden door de neuronen in de voorhoorn aangestuurd. 

Pseudo unipolaire ganglioncel: er is een dendriet omgevormd tot een axon.  

  

Ruggenmerg 

Het ruggenmerg is geordend in laagjes van Rexed. In de achterhoorn komt de sensibele 

informatie binnen. In de voorhoorn zitten twee kolommen van motorneuronen. Tussen de 

achter en voorhoorn bevindt zich het intermediaire grijs. Dit zorgt voor primaire reacties. 

De spinale zenuw vertakt zich in een achterste voor de rugspier en voorste deel voor de 

rompspieren. Voor de extremiteiten zijn echter veel meer zenuwen nodig. Hier zijn 

plexussen voor waar zenuwen op elkaar zijn aangesloten. De zenuwen bedienen wel nog 

ieder een eigen deel arm, maar sommige delen arm worden door meerder zenuwen 

bedient. 
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HC 7. Ontwikkeling: Bevruchting en vroege ontwikkeling 
 

 

Er worden veel kinderen geboren met een afwijking. Ieder orgaan heeft een andere 

gevoelige periode. De geschiedenis van de bevruchting. Men weet al vanaf de 5e eeuw 

voor christus dat er een verband is tussen seks en kinderen. Ook dachten ze toen dat er 

vrouwelijk en mannelijk zaad was. In de 17e eeuw werd steeds meer verband gelegd. Er 

waren ovisten en spermisten. In 1870 heeft men de samensmelting tussen een ei- en 

zaadcel pas kunnen waarnemen. 

  

Bevruchting 

Gameten zijn geslachtscellen. Deze worden gemaakt in de gametogenese, waar de 

meiose een onderdeel van is. Jongens worden geboren met stamcellen die zich later 

ontwikkelen tot de gameten, bij meisjes zijn de gameten al bijna af bij geboorte. Het 

mannelijke gameet is spermatozoïde, het vrouwelijke gameet is oocyt.  

  

Voor de bevruchting moet de zaadcel eerst de zona pellucida doordringen (de schil van 

de eicel), waarna de corticale reactie plaatsvindt. Door deze reactie kan maar één 

zaadcel de eicel in. Hierna versmelten de 2 pronuclei, waardoor de cel weel diploïde is. 

Het is dan een embryo, oftewel een zygote. Hierna zal de cel steeds verder delen, maar 

de cellen blijven binnen de schil en worden dus ook steeds kleiner. Totdat er een holte in 

het embryo is gevormd noemen we dit een morula. Nadat de blastocystholte is gevormd 

noemen we het een blastocyst. Het verliest dan ook de schil, zodat het kan implanteren 

in de baarmoeder. Als het al eerder zijn schil zou verliezen, zou het in de eileider kunnen 

implanteren. Dit is een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Het vormen van de 

blastocyst heet blastulatie. 12-24 uur na de bevruchting beginnen de klievingsdelingen, 

na 4 dagen begint de blastulatie. Hatching is het uit de zona pellucida komen van de 

blastocyst. 

  

Implantatie 

De blastocyst bestaat uit een outer en een inner cell mass. Inner cell mass is de 

embryocyst en de outer cell mass is de trophoblast. De trophoblast zorgt voor de 

implantatie, maar niet voor de vorming van het embryo. De embryoblast is zich op het 

moment van implantatie al aan het ontwikkelen. Bij de implantatie gaat de blastocyst 

volledig in de baarmoederwand zitten. Er komen dan gaten in de trophoblast. Er ontstaat 

ook nog een extra holte in het blastocyst, de amnionholte. De embryocyst heeft dan twee 

lagen, de epiblast en de hypoblast. De epiblast wordt de dorsale zijde en de hypoblast de 

ventrale zijde. De hypoblast ligt ook tegen de trophoblast laag aan. Tussen de hypoblast 

en de trophoblast komt nu een nieuwe holte, de chorionholte, oftewel extraembryonale 

coeloomholte. Vervolgens wordt een deel van de blastocystholte afgesnoerd, het restant 

van de blastocystholte wordt dan de dooierzak genoemd. De dooierzakholte wordt dan 

dus omgeven door het hypoblast en de amnionholte wordt omgeven door het epiblast. 

De chorionholte/extraembryonale coeloomholte zit daarbuiten, omgeven door de 

trophoblast.  

  

Gastrulatie  

Het embryo bevatte op dat moment dus maar twee lagen, het epiblast en het hypoblast. 

Tijdens de gastrulatie komt hier het mesoderm tussen. In het embryo liggen op dat 

moment (in het epiblast) liggen twee deukjes en een geultje. Het voorst deukje is het 

oropharygneale membraan, het achterste deukje is het cloacale membraan. Het geultje 

wordt de primitiefstreep genoemd. In de primitiefstreep zakken epiblastcellen naar 

beneden, hier vervangen ze het hypoblast en vormen het endoderm. Hierna zakken nog 

meer epiblastcellen naar beneden, deze komen dan tussen het epiblast en het endoderm 

en vormen daar een nieuwe laag. Dit vormt het mesoderm, de laag hieronder is het 

endoderm en de bovenste laag is nu het ectoderm. Dit proces heet ingressie.  
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HC 8. Ontwikkeling: Gastrulatie en neurulatie 
 

 

Het craniale deel van het embryo is het oudst. Tussen het oropharygneale membraan en 

de primitiefknoop is nog een groot stuk vrij. De primitiefstreep loopt wel helemaal vanuit 

het midden naar caudaal, tot aan het cloacale membraan. Alleen in het 

primitiefstreepgebied vindt mesodermvorming plaats. De mesodermcellen vloeien tussen 

het epiblast en endoderm cellen door naar voren. Het axiale mesoderm loopt onder de as 

van het embryo, dus onder de primitiefstreep. Dit wordt de chorda genoemd, dit is een 

strengetje wat in het mesoderm ligt. Het mesoderm wat naar de zijkanten vloeit gaat 

zich ook differentiëren. 

 

Soorten mesoderm 

Het ectoderm was voor de gastrulatie de epiblast. Groeifactoren in het ectoderm binden 

aan de receptoren van de endodermcellen. De groeifactoren worden geproduceerd door 

de chorda. Onder invloed van de groeihormonen gaan de cellen veranderen. Dicht bij de 

chorda krijgen de cellen dus een hogere concentratie groeihormoon, terwijl de buitenste 

cellen te weinig krijgen om te differentiëren. Alleen de cellen boven de chorda 

differentiëren tot neuro ectoderm. Er wordt dan (op dezelfde plek als waar de 

primitiefstreep lag) een geultje gevormd, de neurale groeve. Deze neurale groeve wordt 

steeds dieper en vormt uiteindelijk een buis. Het axiale mesoderm (de chorda) induceert 

dus de vorming van de neurale plaat, later zal het de tussenwervelschrijven vormen. Het 

paraxiale mesoderm is aanvankelijk ongesegmenteerd, maar zal aan de craniale zijde 

segmenteren tot somieten. Dit zijn bolletjes weefsel die van belang zijn voor de 

segmentatie. Het intermediair mesoderm zal het urogenitaalstelsel vormen (de 

pronefros, mesonefros en metanefros). Het zijplaatmesoderm (wat aan de zijkant van 

het embryo ligt) heeft een somatische en een splanchnische component. 

 

Primitiefknoop 

In de primitiefknoop liggen allemaal trilharen die zorgen voor de nodal flow. Hierdoor 

weet het embryo welke kant links en welke kant rechts moet worden. Bij reptielen en 

amfibiën komt het regelmatig voor dat de chorda gesplitst is en dat ze dus twee koppen 

hebben, bij mensen is dit heel zeldzaam.  

 

Neurulatie 

Neurulatie is de ontwikkeling van het zenuwstelesel. Uit de neurale buis ontstaan het 

centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. De buis krijgt op sommige plekken 

bulten (de hersenblazen), deze hebben allemaal een naam; 

 Prosensephalon (voorhersenen) 

- Telencephalon (uiteinde van de hersenen worden de grote hersenen) 

- Diencephalon (wordt oa thalamus) 

 Mesensephalon (middenhersenen) 

- Blijft mesencephalon 

 Rhombencephalon (ruithersenen) 

- Metencephalon 

- Myelencephalon 

 

Het ruggenmerg zit vast aan de hersenen. Het centrale zenuwstelsel en de opperhuid zijn 

allebei van ectodermale oorsprong. In het ectoderm wordt de neurale groeve gevormd, 

wat zich uiteindelijk sluit tot een buis. De somieten duwen de zijkanten van de groeve 

omhoog. Zo kunnen de twee bovenkanten van de neurale groeve met elkaar fuseren tot 

een buis. De twee uiteindes van het neuro ectoderm moeten aan elkaar en de twee 

uiteindes van het oppervlakte ectoderm ook. De buis begint zich te sluiten op de plek wat 

later de onderkant van de schedel vormt. Als de buis zich niet helemaal sluit in het 



Overzicht hoorcollegestof Van Mens tot Cel 2014-2015 

Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

 

17 

midden, ontstaat een spina bifida (open ruggetje). Als de buis zich aan de bovenkant niet 

sluit lijkt het alsof het embryo geen hersenen heeft (anencephalon). 

 

Neurale lijstcellen 

De neurale buis kan worden gesloten met behulp van de neurale lijst cellen. Ze zijn al 

gedifferentieerd tot neuro ectoderm, maar maken geen deel uit van de neurale buis. De 

neurale lijst cellen zullen veel verschillende onderdelen van het lichaam vormen. Ze 

vormen onder andere het volledige perifere zenuwstelsel.  

 

Kromming 

De neurale buis gaat een rol spelen in de kromming van het embryo. Doordat de neurale 

buis wel groeit, maar het endoderm niet, zal de craniale zijde van het embryo richting 

het endoderm ombuigen. Het oropharygneale membraan komt dan veel meer caudaal te 

liggen. Aan de caudale kant gebeurt dit ook een beetje. Dit wordt de craniale-caudale 

kromming van het embryo genoemd.  
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HC 9. Ontwikkeling: Segmentatie en vroege organogenese 
 

 

Door de kromming van het embryo wordt de amnionholte meegetrokken. De vloeistof in 

de amnionholte is vruchtwater. Er vindt ook nog een laterale kromming plaats. Hiervoor 

bewegen de twee kanten lateraal mesoderm naar elkaar toe. Metamerie is de 

segmentsgewijze opbouw van het lichaam.  

 

Holtes 

De binnenkant van de amnionholte is gemaakt van ectoderm, de binnenkant van de 

dooierzak is van endoderm en de binnenkant van de chorionholte (extraembryonale 

coeloomholte) van mesoderm. Er is ook een intraembryonale coeloomholte. Deze 

ontstaat door een gleuf die ontstaat in het zijplaatmesoderm. Dit gebeurt doordat er 

gaten vallen in het zijplaatmesoderm, waarna ze aan elkaar een buis vormen. De 

intraembryonale coeloomholte loopt rond door aan de craniale kant, waardoor het eenn 

u-vorm krijgt. Tijdens de craniale-caudale kromming komt de bovenkant van de 

intraembryonale coeloomholte meer caudaal te liggen. Het heeft dan meer een m-vorm. 

Wat eerst het helemaal craniaal lag vormt later het hartzakje, de pericardholte. De twee 

zijkanten die ook zijn omgeslagen vormen nu de linker en rechter pleuraholte. Het stuk 

embryo wat nog craniaal van de intraembryonale coeloomholte lag, komt caudaal van het 

hart te liggen, dit is het septum transversus, wat het diafragma vormt. Het septum 

transversum duwt dan ook de twee uiteindes van de intraembryonale coeloomholte dicht. 

Deze vormen later de buikholtes. Al deze nieuw ontstane holten zijn allemaal bekleed 

met zijplaatmesoderm. 

 

Vliezen 

Het mesoderm wat tegen het ectoderm aanligt noemen we het somatopleura, oftewel het 

somatisch mesoderm. Het mesoderm wat tegen het endoderm aanligt noemen we 

splanchnopleura, oftwel het splanchnische mesoderm. Tussen deze twee lagen mesoderm 

ligt de intraembryonale coeloomholte. Door de kromming wordt ook een beetje dooierzak 

naar binnen getrokken. Dit vormt de voordarm. Het epitheel van de darm is dus van 

endodermale oorsprong. Aan de ventrale kant van de voordarm komt een zakje, wat zich 

later in tweeen splitst. Deze vormen de longen, die zijn dus omgeven met splanchnisch 

mesoderm, waardoor de longen eigenlijk direct al in de pleuraholte komen te liggen. Het 

splanchnisch mesoderm vomt dan het pleuravlies (longvlies). Het borstvlies wordt 

gemaakt van somatisch mesoderm. Deze vliezen zorgen voor de fixatie van de longen. 

Om de darm ligt ook splanchnopleura, wat de darm fixeert aan de dorsale lichaamswand 

(mesenterium). 
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HC 10. Ontwikkeling: Bevorderen van een gezonde foetale 

ontwikkeling 
 

 

In de eerste 3 maanden dat de vrouw zwanger is kan er veel misgaan, omdat veel 

organen dan nog ontwikkeld worden. De foetale (tijdens de zwangerschap), vroeg-

neonatale (na de geboorte) en perinatale (rond de geboorte) sterfte zijn de afgelopen 

jaren gedaald in Nederland. Maar Finland heeft nog steeds een veel lagere sterfte. In 

Nederland ligt de sterfte bij mensen met een niet-westerse afkomst ook hoger. 

 

Invloeden op de ontwikkeling 

Factoren van invloed bij de ontwikkeling van de foetus zijn: 

 leefstijlfactoren 

 Foliumzuur 

 Straling 

 Arbeidsomstandigheden 

 Medicijngebruik 

 Leeftijd moeder 

 Erfelijkheid 

 BMI 

 Ziekten van de moeder 

 

Oudere vrouwen kunnen sowieso minder makkelijk zwanger raken, maar als ze zwanger 

zijn is de kans op een miskraam ook nog eens groter. Ook hebben ze meer kans op een 

kind met een chromosomale afwijking als Down. Het is dus beter als vrouwen eerder 

zwanger worden. Het screenen op Down zorgt ook voor een iets grotere kans op een 

miskraam. Vroeger werd de screening voor Down gedaan met een vlokkentest of een 

vruchtwaterpunctie, maar deze screening zelf levert ook al een risico op. Er wordt nu 

meestal een combinatietest gedaan om het risico te bepalen. Hiervoor wordt bloed 

geprikt en een echoscopie gemaakt. 

 

Als de beide ouders drager zijn van een erfelijke ziekte heeft het kind 25% kans op die 

ziekte. Sikkelcelanemie komt bijvoorbeeld veel voor in de gebieden waar ook malaria 

voorkomt. Dit komt doordat de malaria parasiet minder goed kan overleven in 

sikkelcellen.  

 

Arbeidsomstandigheden hebben ook een belangrijk effect op de ontwikkeling van de 

foetus. Als de vrouw bijvoorbeeld met straling werkt kan dit problemen opleveren. Ook is 

het belangrijk dat de ouders een goede sociaal economische status hebben.  

 

Vrouwen met obesitas of een hoger BMI hebben meer risico's tijdens de zwangerschap. 

Ook kunnen zij moeilijker zwanger worden. 

 

Ziekten van de moeder die belangrijk kunnen zijn: 

 Infectieziekten 

 Hypertensie  

 Diabetes mellitus 

 SOA’s 

 Toxoplasmose 

 Vijfde ziekte 

 Rubella 

 

Leefstijlfactoren die van invloed kunnen zijn roken en alcohol drinken. Het is ook beter 

voor de ontwikkeling van de foetus als de vader niet rookt. 
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Geneesmiddelen die in het verleden voor problemen tijdens de zwangerschap hebben 

gezorgd zijn: 

 - Softenon 

 - DES  

 - Anti-epileptica 

 

Een onvoldoende foliumzuur inname van de moeder tijdens de zwangerschap kan een 

open ruggetje veroorzaken. Vooral vrouwen die anti-epileptica slikken hebben meer 

foliumzuur nodig. 

 

Als de moeder in de eerste drie maanden van de zwangerschap besmet wordt met 

rubella, kan dit de volgende gevolgen voor het kind hebben: 

 Slechthorendheid 

 Hart- en oogafwijkingen 

 Te weinig bloedplaatjes 

 Lever- of miltvergroting 

 Groeiachterstand 

 Problemen in het zenuwstelsel 

 Afwijkingen aan de urinewegen 

 Botafwijkingen 

Ook kan de moeder een miskraam krijgen. 
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HC 11. Ontwikkeling: Foetale echografie 
 

 

Prenatale diagnostiek begint na ongeveer 12 weken zwangerschap. Bij een 

transabdominale echo kan je hoge en lage frequenties gebruiken. Met hoge frequenties 

kom je minder diep. Het kan ook transvaginaal, dit is vooral handig bij de vroege 

zwangerschap.  

 

Wat is wanneer zichtbaar? 

Na drie weken is er een hyperechogeen endometrium zichtbaar. Dit ziet er uit als een 

lichter gekleurde smeer op de echo. Een week later is midden in deze smeer een kleine 

zwarte stip te zien. Dit is het vruchtzakje. De volgende week zie je in het vruchtzakje een 

dooierzak liggen. Bij week zes kan je al zien dat de placenta zich heeft gevormd. Na 

ongeveer zeven weken is er hartactie zichtbaar. Het is vrij slecht voor een kind om de 

hartslag te laten horen aan de ouders, dus dit gebeurt bij voorkeur niet. Het kind is nu al 

zichtbaar als herkenbare foetus.  

 

De zwangerschapsring is met de transvaginale echo na ongeveer 4 weken zichtbaar en 

transabdominaal een week later. De dooierzak is transvaginaal na 5 weken te zijn en 

transabdominaal na ongeveer 6 weken. Het embryo is transvaginaal na 5 tot 8 weken 

zichtbaar en een week later in de transabdominale echo, dan is ook de hartactie te zien. 

Beweging is na 7 weken met beide technieken te zien. Er kan ook een 3D echo worden 

gemaakt. 

 
Diagnostiek 

Bij een echo wordt er altijd op gelet dat het kind zich binnen de baarmoeder bevindt. Het 

moet dus een intra uterien zwangerschap zijn. Ook wordt er gekeken hoeveel foetussen 

er zijn en hoe lang de vrouw al zwanger is. Aan de hand van de grootte van de nekplooi 

en aan de aanwezige anatomische structuren kunnen aanwijzingen voor afwijkingen 

kunnen worden gevonden. 

 

Wanneer het een tweeling is, zal ook worden gekeken naar of ze één chorion delen, of 

dat ze er allebei een hebben. Dit wordt mono- of dichoriaal genoemd. Bij monochoriale 

tweelingen is de mortaliteit twee keer zo hoog als bij een dichoriale tweeling en zelfs vier 

keer zo hoog als bij een eenling. Op de echo is ook zichtbaar of het een siamese tweeling 

is.  

 

De zwangerschapsdatering kan alleen in het eerste trimester worden uitgevoerd. Het 

wordt berekend aan de hand van de CRL, de crown-rump length. Dit is de lengte tussen 

de kruin naar het stuitje. De nekplooi, bestaand uit losmazig bindweefsel, wordt ook 

gemeten. Hoe dikker deze is, hoe groter de kans op een afwijking.  

 

Testen 

 

De vlokkentest kan na ongeveer 12 weken worden gebruikt. Er wordt dan transvaginaal of 
abdominaal een stukje placentaweefsel verwijdert. De uitslag is ongeveer twee weken later bekend, 
maar het kan ook met spoed al in 3 tot 5 dagen gebeuren. Er is bij de vlokkentest een kans van 0,3 
tot 0,5 op complicaties. 
 
De amnioscentese kan na 16 weken worden uitgevoerd. Er wordt transabdominaal een beetje 
vruchtwater opgezogen. De tijd voor de uitslag is hetzelfde als bij de vlokkentest. Hierbij is een kans 
van 0,1 tot 0,3 op complicaties.  
 

Een nieuwe non-invasieve methode is NIPT. Hierbij kan door bloedafname bij de moeder 

worden gekeken naar het DNA van de foetus, wat ook in het bloed van de moeder zit. 
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A. Dé SlimStuderen-methode 
 

Iedereen kan samenvattingen maken, maar het maken van een goede samenvatting 

waar je écht iets aan hebt, dat is een vak apart. Het is niet alleen een vak apart, het is 

ook nog eens een vak waar wij ons al sinds 2002 mee bezig houden. In de afgelopen 

twaalf jaar hebben wij onze methode van samenvatten steeds verder ontwikkeld, 

waardoor we ons op dit moment met trots marktleider in Nederland mogen noemen. 

 

Kwaliteit zit in ons DNA. We streven er dan ook altijd naar om jou tijdens je studietijd 

optimaal te helpen bij het voorbereiden van je tentamen. Voor al onze literatuur- en 

collegesamenvattingen hanteren we dan ook een aantal regels om jou de kwaliteit te 

garanderen die je van ons mag verwachten. 

 

Focus op hoofdlijnen 

 

De universiteit schrijft vaak heel veel studiestof voor, zonder dat direct duidelijk is 

waar de nadruk op komt te liggen tijdens het tentamen. Wij hebben alle studiestof 

voor je gelezen en de belangrijkste punten eruit gelicht. Zo weet je zeker dat je 

de juiste dingen leert voor het tentamen. 

 

Vier ogen principe 

 

Iedereen kan fouten maken, maar de kans dat twee mensen dezelfde fout maken, 

is vele malen kleiner. Alle samenvattingen van SlimStuderen.nl worden altijd door 

minimaal twee personen beoordeeld. Zo zorgen we ervoor dat we de kans op 

fouten sterk verminderen, zodat je als student nooit voor vervelende verrassingen 

komt te staan. 

 

Actuele en specifieke inhoud 

 

Elke samenvatting is specifiek voor jouw studie geschreven en op jouw tentamen 

afgestemd. We weten precies wat je moet weten voor je tentamen en zorgen dat 

we daar een goede samenvatting van maken. Heb je meerdere verplichte boeken, 

readers of artikelen? Wij vatten dit allemaal samen in één overzichtelijke 

samenvatting, elk collegejaar opnieuw. Zo weet je zeker dat je niet te weinig 

maar ook niet te veel leert voor je tentamen. 

  

Correct taalgebruik 

 

Niets is zo vervelend als een samenvatting vol met taalfouten. Een d op de plek 

van een t, slordige typfouten, verkeerde vertalingen, onze collega's zijn er op 

gebrand om ervoor te zorgen dat je deze zaken nooit tegenkomt in een 

samenvatting van SlimStuderen.nl. 

 

Prettige leesbaarheid 

 

Je zult tijdens je studie heel wat tijd doorbrengen met onze samenvattingen. In de 

UB, in de trein naar je ouders of gewoon op je kamer, je zal misschien wel meer 

moeten lezen dan je lief is. Hierom hebben we gekozen voor een rustig lettertype, 

korte alinea's en overzichtelijke opsommingen. Zo heb je altijd goed overzicht 

tijdens het studeren. 

 

Met deze richtlijnen kunnen we jou een goede samenvatting bieden voor al je vakken. 

Maar dit betekent niet dat we nu klaar zijn. We blijven continu nadenken over nieuwe 

manieren om de samenvattingen nog prettiger voor je te maken. Hier kan jij zelf ook bij 

helpen.  
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Heb je een goed idee om de samenvattingen te verbeteren, mail dit dan naar ons via 

info@slimstuderen.nl. Zo kan je met jouw idee in één klap de vele tienduizenden 

studenten helpen die jaarlijks studeren met de samenvattingen van SlimStuderen.nl. 

 

Bedankt voor je interesse in onze samenvattingen en heel veel succes met je studie. 

 

Namens het hele team van SlimStuderen.nl 

 

Jaap Klok 

Directeur 

  

mailto:info@slimstuderen.nl
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B. Interview met Polonia Molengraaf (auteur) 
 
Wie ben jij? 

Mijn naam is Polonia Molengraaf 

en ik ben 20 jaar. Ik ben 

derdejaars student rechten aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Als auteur heb ik voor 

SlimStuderen.nl een verslag 

geschreven.  

 

Waarom ben je auteur 

geworden bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens het studeren maak ik 

altijd al samenvattingen voor 

eigen gebruik. Op die manier 

neem ik de studiestof goed in me 

op en heb ik een handig 

naslagwerk wanneer ik mijn 

tentamens aan het voorbereiden ben. Omdat ik toch altijd al een samenvatting maakte, 

besloot ik te informeren en vervolgens te solliciteren naar het auteurschap voor een 

bepaald vak dat ik zou gaan volgen tijdens het eerstvolgende semester.  

 

Wat doe je als auteur bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens mijn intakegesprek met de studiemanager van de studie rechten ontving ik een 

handboek, dat tijdens het gesprek werd doorgenomen. In dit handboek staat precies 

uitgelegd wat SlimStuderen.nl van een auteur verwacht en hoe je dingen als auteur aan 

moet pakken. Hierbij kun je denken aan lay-out, maar bijvoorbeeld ook aan de schrijfstijl 

waarin het verslag geschreven dient te worden.  

 

Naast het handboek ontving ik tijdens het intakegesprek ook een weekplanning. Deze 

planning mocht ik zelf invullen. Dit vond ik erg prettig aangezien ik zo zelf mijn werkdruk 

kon bepalen en rekening kon houden met mijn agenda. De uiteindelijke deadline waarop 

het volledige verslag af moet zijn, is steeds ruim voor het tentamen. Op die manier heb 

je op het moment dat je je verslag afrondt niet alleen voldoende tijd om je voor te 

bereiden op je tentamens, maar heb je één vak ook al extra goed voorbereid! 

 

Ik ontving iedere week per email feedback van de studiemanager over mijn voortgang en 

de kwaliteit. De studiemanager gaf steeds aan wat er positief was opgevallen aan mijn 

verslag en wat er verbeterd moest worden. Deze verbeterpunten konden zowel 

betrekking hebben op de inhoud, spelling en grammatica als de lay-out van mijn verslag.  

 

De feedbackmomenten heb ik als zeer prettig ervaren. Niet alleen zorgt het ervoor dat je 

automatisch bij blijft met de stof, ook leer je hierdoor kritisch te kijken naar je eigen 

verslag. Deze kritische blik is bovendien handig tijdens het schrijven van essays voor 

mijn studie. Overigens heb ik de studiemanager als oprecht ervaren. Er wordt weliswaar 

zeer nauwkeurig gekeken naar je ingeleverde voortgang, maar de geleverde feedback 

door de studiemanager is goed onderbouwd en wanneer mijn verslag er goed uitzag werd 

dit ook aangegeven.  

 

Hoe heb je het auteurschap voor SlimStuderen.nl ervaren? 

Het auteurschap bij SlimStuderen.nl is mij goed bevallen. Ik schreef voor mezelf al 

regelmatig samenvattingen, nu deed ik eigenlijk precies hetzelfde alleen werd ik ervoor 

beloond. Het lezen van boeken kost misschien wel wat tijd, maar ongemerkt ben je 

tegelijkertijd ook aan het studeren.  
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Een groot voordeel van het auteurschap vind ik dat je zelf een vak kunt kiezen waarvoor 

je wilt schrijven, dus je bereidt tijdens het schrijven meteen je tentamen goed voor.  

 

Bovendien werk je vanuit huis waardoor je volledig zelf kan bepalen wanneer je aan je 

verslag werkt. Dit vond ik erg prettig aangezien ik vaak tussendoor wanneer ik een 

uurtje vrij had, even kon samenvatten.  

 

De begeleiding vanuit SlimStuderen.nl is naar mijn mening erg goed. Ik heb het 

intensieve contact met de studiemanager als erg prettig ervaren. SlimStuderen.nl heeft 

veel aandacht aan mijn werk besteed en ik kon merken dat ze mijn werk ook waarderen.  

 

Kun je tot slot een aantal kenmerken noemen van het werken bij 

SlimStuderen.nl? 

 Goede begeleiding; 

 Zelfstandig; 

 Communicatie; 

 Flexibel; 

 Leerzaam; 

 Goede beloning. 

 

 

 

 

 

  

Tip: Lijkt het jou ook leuk om een keer zelf een samenvatting te schrijven voor 

SlimStuderen.nl? Stuur dan je CV + motivatie op naar info@slimstuderen.nl. We nemen 

dan geheel vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden door te nemen. 

 

Een ideale combinatie van werken en studeren! 

mailto:info@slimstuderen.nl
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C. Tentamens halen? Volg een tentamentraining bij Capita Selecta!  
 

 

Beste eerstejaars studenten,  

 

Na een mooie vakantie en introductie periode is er een serieuzere periode aangebroken: 

tijd om te studeren!  

 

Om je net dat ene steuntje in de rug te geven, is er de mogelijkheid om bijlessen voor je 

tentamen vakken te volgen bij Capita Selecta. Als grootste en oudste tentamentrainer 

zorgen wij dat jij optimaal voorbereid je tentamens in gaat!  

 

Wat is een Capita-cursus?  

Capita Selecta is de standaard keuze voor studenten en er wordt dan ook vaak 

gesproken over “even een Capitaatje nemen”. Maar wat doet Capita Selecta precies om 

jou door je tentamentijd te loodsen?  

 

Door het spreiden van de lesmomenten in 3, 4 of 5 lessen van 3 uur zorgt onze beste 

student-docent er voor dat jij de kneepjes van het vak leert. Doordat we met kleine 

groepen werken (max. 12 personen)  is er voldoende ruimte voor jouw vragen en wordt 

er intensief geoefend met (oude) tentamens.  

 

Capita repetitoren 

Onze student-docenten, ofwel repetitoren, worden streng geselecteerd waardoor er altijd 

iemand voor de klas staat die én de stof goed beheerst én het goed kan uitleggen aan 

jou. Deze combinatie is voor ons erg belangrijk en kwaliteit staat dan ook hoog in het 

vaandel.  

 

Fulltime klantenservice: 

Omdat er zoveel studenten gebruik maken van onze tentamentrainingen hebben wij 

sinds 2013 een professionele klantenservice. Wij worden graag op de hoogte gehouden 

over onze cursussen en zijn daarom op werkdagen van 09.30 tot 16.00 bereikbaar. Ook 

voor al jouw vragen kun je bellen naar 010-2142394 of een mailtje sturen naar 

klantenservice@capitaselecta.nl.   

 

 

Genieten van je studententijd!: 

Wij begrijpen maar al te goed dat er nog veel meer dingen te doen zijn naast studeren 

en daarom werken wij met veel studie- en studentenverenigingen samen. In de meeste 

gevallen ontvang je korting op onze cursus via jouw vereniging, vergeet hier niet naar te 

informeren!  

 

 

Namens heel het team van Capita Selecta, wens ik je een mooi begin van je 

studententijd. Hopelijk zien we je in één van onze Capita-cursussen! 

 

 

Groetjes, 

 

 

 

Loes Hellemons 

Business Unit Manager Capita Selecta  

 

mailto:klantenservice@capitaselecta.nl





