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Voorwoord 
 

Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens 

de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen 

van deze samenvatting zijn nog niet alles colleges geweest. De laatste colleges worden 

daarom op www.slimstuderen.nl gepubliceerd. 

 

Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze 

overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. 

SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik 

ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de 

verplichte leerstof. 

 

Let op, dit is een voorbeeldverslag! Voor het volledige verslag, hou 

www.slimstuderen.nl in de gaten, het volledige verslag zal hier gratis op komen 

te staan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes met de tentamens! 

 

SlimStuderen.nl 

SlimMededelingen: 

 

Kwaliteit 

Om de kwaliteit van de verslagen op een hoog niveau te houden, zijn wij onder 

andere afhankelijk van jullie feedback. Heb je opmerkingen, tips of verbeterpunten? 

Mail ze dan naar info@slimstuderen.nl, dan kunnen we met deze feedback onze 

verslagen verder verbeteren. 

 

Auteurs 

SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar 

info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! 

 

Bestellen 

Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze 

hier uiteenzetten: 

 

 Bestel je middels een éénmalige machtiging, en doe je dit voor 15:00 uur, 

dan worden de verslagen dezelfde dag verzonden. In principe ontvang je de 

verslagen dan de volgende dag, afhankelijk van de bezorging via PostNL. Het 

bedrag wordt achteraf éénmalig van je rekening afgeschreven. 

 

 Bestel je middels een overschrijving, dan worden de verslagen eenmaal per 

week verzonden. Je dient dus zelf het geld over te maken op ons IBAN  

(NL81 ABNA 0590 3250 00). Wanneer je gebruik maakt van deze methode, 

heb je de verslagen binnen 6 tot 8 werkdagen in huis nadat het geld op 

onze rekening staat. 

 

Social media 

Bezoek ook eens Facebook.com/SlimStuderen om op de hoogte te blijven van het 

verschijnen van nieuwe verslagen en/of supplementen! 
 

http://www.slimstuderen.nl/
http://www.slimstuderen.nl/
mailto:info@slimstuderen.nl
mailto:info@slimstuderen.nl
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HC 1. Over geneeskunde en geneeskunst 
 

Aan de hand van voor iedereen aansprekende ziektebeelden wordt uitgelegd welke 

attitude een arts moet hebben om een exacte diagnose te kunnen stellen. Verder komt 

aan bod hoe moeilijk het soms kan zijn om de etiologie van sommige ziekten en/of 

risicofactoren te kunnen objectiveren, en hoe belangrijk het inschatten van de juiste 

prognose en therapie is (het DEPTh-model). 

 

Geneeskunde en geneeskunst 

Voor vele beroepen geldt dat het zij dienstbaar zijn aan de maatschappij, in het geval 

van de arts met betrekking tot gezondheid van de bevolking. Hiertoe leggen artsen de 

Eed van Hippocrates af. Met deze eed beloven artsen om zich te houden aan bepaalde 

beroepsregels. Maar wie wordt nu beschouwd als een goede arts? 

 Iemand die beschikt over adequate geneeskundige kennis (kunde); 

 Iemand die kennis neemt van de context van de patiënt, dus betrokken is en goed 

communiceert. Inlevingsvermogen en oplossingen bedenken vanuit de wereld van 

de patiënt zijn hierbij belangrijk (kunst); 

 Een goede arts is in staat tot het combineren van deze vaardigheden en werkt 

hiermee van kunde naar kunst. 

 

Gezondheidszorg in Nederland 

Nederland werkt met verschillende niveaus in de gezondheidszorg. Huisartsgeneeskunde 

behoort tot de eerstelijnsgezondheidszorg. Dit betekent dat vrijwel alle patiënten 

eerst bij de huisarts komen voordat ze worden doorverwezen naar andere niveaus, zoals 

medisch specialisten. De gezondheidszorg in Nederland heeft te maken met: 

 16 miljoen mensen; 

 30.000 praktiserend artsen; 

 55.000 ziekenhuisproblemen; 

 

Hierbij wordt altijd gezocht naar de optimale balans tussen kwaliteit en kosten. De 

verhouding tussen de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Europese landen 

wordt bepaald met de Euro Health Consumer Index. Vervolgens wordt er een zorgstelsel 

opgesteld waarin deze balans zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Er wordt binnen het 

stelsel bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat slechts een kwart van de mensen 

met klachten op het spreekuur komt. De arts is vervolgens in staat om 90-95% hiervan 

te behandelen; de kwaliteit van deze zorg is dus zeer hoog. De resterende groep met 

klachten wordt ten slotte doorgestuurd naar de specialist. 

 

Dat de kwaliteit van Nederlandse zorg inderdaad hoog is blijkt ook door te kijken naar de 

figuur ‘Nederlandse gezondheidszorg presteert uitstekend’. Zorgstelsels worden in deze 

figuur vergeleken met de kosten van de zorg, waarbij Nederland zeer hoog scoort. Wel is 

de zorg relatief duur, zo’n 90 miljard euro per jaar (10% van het BBP). Het streven is nu 

om de kosten omlaag te brengen, zonder de kwaliteit van de zorg te schaden. Op deze 

manier wordt geprobeerd de zorg nog doelmatiger te maken. Er wordt ook steeds meer 

geïnvesteerd in de rol van de patiënt. De vraagt die speelt is: ‘Wat kunnen patiënten zelf 

doen voordat ze in de zorg terecht komen?’  
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Huisartsgeneeskunde 

In bovenstaand vraagstuk speelt de huisartsgeneeskunde een belangrijke rol. Deze is 

opgebouwd uit: 

 9000 huisartsen; 

 2350 patiënten; 

 1/3 solopraktijken; 

 90% van de gezondheidsproblemen tegen 4% van het zorgbudget. 

 

Patiënten hebben verschillende redenen om naar de huisarts te gaan. Deze redenen 

kunnen zijn: 

 Het verwerven van medische informatie; 

 Het willen verhelpen van hun klacht; 

 Geruststelling. 

 

De maatschappelijke relevantie van huisartsengeneeskunde is zeer goed onderzocht in 

Amerika, door Barbara Starfield. Zij heeft hierbij gekeken naar de relatie tussen het 

aantal primary care facilities en de uitkomst van de gezondheidszorg. Sterfte aan hart- 

en vaatziekten neemt bijvoorbeeld in sterke mate toe zodra het aantal faciliteiten van de 

eerstelijnszorg vermindert. Eerstelijns zorg is dus van groot belang. 

 

Visie UMC Utrecht 

Het UMC Utrecht gaat uit van evidence-based medicine (EBM). Dit houdt in dat er 

volgens een onderbouwde methode wordt gewerkt, waarbij er ook veel individuele 

aandacht naar de patiënt gaat. Deze werkwijze wordt ook toegepast binnen het 

onderzoek en het onderwijs. Binnen de EBM-visie zijn de volgende begrippen van belang: 

 Evidence-based practice: een arts voert alleen zaken uit waarvan is vastgesteld 

dat zij nuttig zijn; 

 Practice-based research: er wordt alleen onderzoek uitgevoerd dat van belang 

blijkt te zijn voor de zorg. Onderzoek is dus in de praktijk gefundeerd; 

 Evidence-based education: er wordt toegewerkt naar onderwijs waarvan is 

vastgesteld dat dit effectief is. Onderzoek naar onderwijsvormen is hierbij van 

belang. 

 

Deze visie is gebaseerd op de evidence-based medicine doctrine door David Second, 

Oxford. Dit is de basis van het medisch denken in de Westerse wereld en hiermee ook in 

het UMC Utrecht. EBM komt neer op het gebruiken van het best beschikbare bewijs en 

wetenschappelijk onderbouwde methoden. De arts integreert hierbij zijn ervaring met dit 

bewijs en deze methoden, en is zichzelf dus continu aan het ontwikkelen. Bovendien is 

het opbouwen van expertise buitengewoon belangrijk. Ten slotte is de geneeskunde geen 

kookboek, er zijn over het algemeen geen vaste richtlijnen. Vaak is nieuw onderzoek 

vereist; voor slechts 30-40% van de klinische problemen is er reeds een vaste richtlijn. 

 

EBM is in de vorm van het richtlijnenbeleid vastgelegd in de huisartsgeneeskunde. ‘Wat 

doe ik bij hoofdpijn, wat doe ik bij hoge bloeddruk?’ Dit is onderzocht door een grote 

groep wetenschappers waar een praktische richtlijn uit is voortgekomen, wat de kwaliteit 

zeer heeft doen toenemen. Deze richtlijnen staan bekend als de NHG-standaarden.  

 

Het geneeskundig proces 

Een patiënt die bij de huisarts komt wil over het algemeen dat de klachten worden 

verholpen, dat hij/zij gerustgesteld wordt en (aanvullende) medische informatie. 

Het referentiekader om de zorg in te stappen verschilt echter erg per persoon. De één zal 

veel sneller naar de huisarts gaan dan de ander. Redenen om de huisarts te bezoeken 

verschillen dus heel erg persoon. 
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Om de patiënt zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn richt de arts zich op de 

volgende vier zaken: 

 Diagnostiek: ‘Wat is er aan de hand met deze patiënt?’ 
 Etiologie: ‘Waarom is deze patiënt ziek?’ Dit is een meer fundamentele vraag; wat 

is er precies gebeurd? Is er sprake van overbelasting, van 

geneesmiddelengebruik, is het probleem infectieus?  

 Prognostiek: ‘Wat gebeurt er als ik niets doe?’ Een arts hoeft niet altijd precies te 

weten wat er aan de hand is, zolang de prognose maar bekend is. Vanuit de 

huisartsengeneeskunde is dit de belangrijkste vraag van deze vier. ‘Moet ik iets 

doen, moet ik het vandaag doen, kan ik het zelf of moet ik doorverwijzen?’  

 Therapie: ‘Wat is het nut van interveniëren?’ 

 

Ten slotte kan een huisarts kan nooit zeggen: ‘op mijn gebied geen afwijkingen’. Kortom, 

een huisarts is de enige specialist die niet in hokjes kan denken. Een huisarts werkt met 

het breedste scala aan symptomen en ziekten. Om dit brede scala te kunnen organiseren 

wordt gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten: 

 Slechts 1/3 van de mensen met klachten komt op het spreekuur. ‘Waarom zit 

deze patiënt hier?’ Vraag er als huisarts altijd naar waarom komen de patiënten 

nu opeens wel met hoestklachten naar de huisarts komen, terwijl dit anders niet 

het geval zou zijn. 

 Meer dan 70% van de klachten gaat vanzelf over (deze klachten worden ook self-

limiting genoemd). De prognose is dus gunstig, maar dit maakt de klachten niet 

minder belangrijk. 

 Slechts in 10% van de gevallen is specialistische zorg nodig. 

 Alle klachten, alle ziekten, gaan eerst langs de huisarts. Dit maakt het vak heel 

breed en uitdagend. 

 

Patiëntencases 

Ten slotte worden er een aantal voorbeelden gegeven van patiënten met klachten en het 

geneeskundig proces dat bij deze patiënten hoort. 

 

1. Vlekjes 

Een jongen van 11 maanden is al een week niet lekker. Hij heeft sinds drie dagen koorts 

en hij zit onder de vlekjes. De vraag van de ouders luidt of dit kwaad kan. 

 

De volgende zaken moet een huisarts zich bedenken:  

 Komt dit vaak voor, gaat dit meestal vanzelf over? 

Ja. 

 Wat zijn de risicovolle vlekjes? 

Meningokokken. Dit wijst op een hersenvliesontsteking, veroorzaakt door 

meningitis. Over het algemeen verdwijnen de overige vlekjesziekten vanzelf; 

 Wat is de belangrijkste oorzaak van dit probleem? 

Dat zijn infecties. Zeker kinderen van deze leeftijd worden overladen met virale 

infecties en lopen dus een groot risico op vlekjes. Kortom, de prognose is over het 

algemeen gunstig, maar er is een aantal uitzonderingen. Stel daarom de volgende 

vragen: 

- 1. Wat is de differentiaal diagnose? Hierin staan meestal virale infecties, 

maar bijvoorbeeld ook een manifestatie van eczeem of allergie, hoewel dat 

op deze leeftijd niet heel waarschijnlijk is, et cetera. 

- 2. Wat is de etiologische factor? 

- 3. Wat is de prognose? 

- 4.  Welk beleid volgt? 
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Diagnostisch proces bij vlekjes 

Alarmsymptomen bij vlekjes (waar de assistent aan de telefoon al naar zal vragen) zijn: 

 Braken; 

 Aanhoudende koorts; 

 Bewustzijnsverlies; 

 Deze drie zaken wijzen namelijk op meningitis.  

 

Andere overwegingen kunnen zijn: 

 Wat is de epidemiologie? Gaat het om een epidemie? Zijn andere kinderen in zijn 

omgeving ook ziek? 

 Zijn er andere klachten en symptomen? 

 Wat is de voorgeschiedenis van het kind? 

 Is er sprake van ongerustheid van de ouders? Dit gegeven is zeer belangrijk voor 

de prognose, want de moeder kent het kind als geen ander. 

 

2. Hoest 

Een man (56) hoest al vier weken. Hij heeft geen koorts,  maar voelt zich niet lekker. Hij 

zweet veel ’s nachts en is zelfs minder gaan roken. De vraag aan de huisarts is of deze 

even antibiotica kan voorschrijven. 

 

Hierbij worden weer dezelfde stappen gevolgd als hierboven genoemd: 

 Wat is de differentiaal diagnose? 

 Wat is de etiologische factor? 

 Wat is de prognose? 

 Welk beleid volgt? 

 

Diagnostisch proces bij hoesten 

Hierbij zal aandacht worden besteed aan de volgende risicofactoren: 

 Roken; 

 Leeftijd; 

 Gewichtsverlies: dit is namelijk een teken van achteruitgang van de algehele 

conditie, waaraan vaak gezondheidsproblemen ten grondslag liggen. 

 Koorts: dit wijst op een infectie. Kortdurende koorts kan wijzen op een virale 

luchtweginfectie (laag risico), maar indien langer aanhoudend kan het duiden op 

ernstigere zaken (hoog risico).  

 

Andere overwegingen zijn als volgt: 

 Wat is de epidemiologie? 

 Hoest de patiënt bloed op? 

 Heeft de patiënt pijn? 

 Wat is de voorgeschiedenis van de patiënt? 

 

Het instrumentarium van de arts bij het uitvoeren van deze onderzoeken bestaat uit de 

volgende zaken: 

 De anamnese; 

 De voorkennis over patiënt. 

 

Hierbij is het uiterst belangrijk om goed te horen, goed  te kijken en goed te voelen. Dit 

vormt de basis van een klinisch beleid. Daarnaast is de optimale arts-patiëntrelatie heel 

belangrijk. ‘It is more important to know what sort of person has a disease than to know 

what sort of problem a person has.’ 

 

 

 

 



Voorbeeldverslag Startblok bachelor 2014-2015 

Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

 

7 

HC 2.  
 

Dit introductiecollege is niet opgenomen in de samenvatting omdat de inhoud ervan niet 

relevant is voor het tentamen. 

 

 

 

HC 3.  
 

Dit introductiecollege is niet opgenomen in de samenvatting omdat de inhoud ervan niet 

relevant is voor het tentamen. 
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WG 1. 
 

In de werkgroep wordt een videoconsult besproken. In het consult presenteert een 62-

jarige man met pijn op de borst zich bij de huisarts. De pijn is ontstaan bij een beweging 

tijdens het golfen. De patiënt gebruikt verder geen medicatie en heeft een lichtverhoogde 

bloeddruk. 

 

Intakefase 

1. De klacht is pijn op de borst, links van het borstbeen. 

  

2. Zelf zouden wij ons niet zo snel gepresenteerd hebben, gezien onze leeftijd en goede 

gezondheid. Echter is het begrijpelijk dat een man van deze leeftijd, met tevens een 

verhoogde bloeddruk, zich eerder zorgen maakt en dit sneller zal doen. 

 

3. De patiënt komt niet zozeer ziek over, er is meer sprake van een zekere ongerustheid. 

Naar verwachting voelt hij zich dan ook niet ziek. 

 

4. Gezien het verband met het optreden van de klacht bij een bepaalde beweging bij het 

golfen lijkt spierpijn, een verrekking of ontsteking van een spier dan wel pees het meest 

waarschijnlijk. Wel kan er ook worden gedacht aan artherosclerose of een bloedpropje 

met als gevolg hiervan een hartinfarct. 

 

Anamnese 

5. Eerst zijn de ALTIS-vragen doorlopen, waarop de volgende antwoorden werden 

gegeven: 

 Aard: beklemmende pijn, het gevoel dat er zich een band om de borst bevindt; 

 Lokalisatie: links van het borstbeen, geen sprake van verplaatsing of uitstraling; 

 Tijdsduur: de klacht bouwt zich in ongeveer een minuut op en houdt vervolgens 

zo’n tien tot vijftien minuten aan. Dit geldt voor beide keren dat de klacht zich 

voordeed;  

 Invloeden: (een hoge mate van) activiteit beïnvloedt mogelijk de klacht. Zodra 

patiënt rust neemt zakt de pijn in ongeveer vijftien minuten af; 

 Samenhang: de patiënt heeft verder weinig ideeën over de oorzaak, eventueel het 

maken van een gekke beweging dan wel een bepaalde mate van activiteit. De 

klacht belemmert de patiënt momenteel vrijwel niet in de dagelijkse activiteiten, 

maar hij maakt zich wel zorgen. 

 

Aanvullende vragen bij de ALTIS om zijn onder andere of er in de familie sprake is van 

hartproblemen, hoe de pijnaanval precies verloopt en of de patiënt zelf nog ideeën heeft 

over de eventuele oorzaak (een stressvolle baan, roken, alcohol, et cetera). 

 

6. De hulpvraag van deze patiënt bestond vooral uit een vraag naar geruststelling, dan 

wel bevestiging van zijn vermoeden. De patiënt wilde graag horen dat het waarschijnlijk 

niets ernstigs zou zijn en dat het makkelijk verholpen kan worden. De reden om zich te 

presenteren bij de huisarts was vooral dat zijn echtgenote zich zorgen maakte. 

Bovendien was dit de tweede keer dat de klacht optrad, wat voor iets meer ongerustheid 

bij de patiënt zorgde. 

 

7. Op basis van de bevindingen tijdens dit consult wordt vermoed dat deze patiënt lijdt 

aan artherosclerose.  

 

8. Artherosclerose is een aandoening welke zal verergeren indien er geen maatregelen 

worden getroffen. Dit kan uiteraard op korte of op lange termijn gebeuren, maar 

wanneer de huisarts niet ingrijpt betekent dit een negatieve prognose voor de patiënt. 

Het beleid 
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De arts legt rustig en op geruststellende wijze zijn vermoeden uit aan de patiënt. 

Daarnaast schrijft hij een spray uit aan de patiënt, welke de patiënt zal moeten toedienen 

onder de tong zodra de klacht zich weer voordoet. Wanneer dit na 5 minuten nog geen 

effect heeft mag de spray nogmaals worden toegediend. Indien de klacht na 5 minuten 

nog niet is verdwenen moet de patiënt direct contact opnemen met de arts. De spray 

dient namelijk ter verwijding van de bloedvaten welke bij artherosclerose zeer 

waarschijnlijk vernauwd zijn en zo voor de klachten zorgen. 

 

9. In het beleid valt de geruststellende toon van de arts op. Dit is in zekere mate goed, 

maar de patiënt moet zich uiteraard wel bewust zijn van de ernst van het probleem. Aan 

de andere kant moet de patiënt uiteraard ook geen angst bezorgt worden, maar het 

gesprek moet wel reëel zijn. Daarnaast bestaat de vraag of het gevaarlijk is om een 

patiënt, die vermoedelijk lijdt aan artherosclerose, naar huis te sturen zonder aanvullend 

onderzoek. Dit schijnt een gebruikelijke methode te zijn. 

 

10. De patiënt heeft de uitleg waarschijnlijk voldoende begrepen en zal de adviezen dan 

ook opvolgen. 

 

11. De patiënt heeft antwoord gekregen op zijn vragen en gaat in die zin tevreden naar 

huis. Echter is hij niet zo gerustgesteld als dat hij had gehoopt voor aanvang van het 

gesprek en misschien is hij juist geschrokken. De arts had nog kunnen vragen of de 

patiënt inderdaad angstig naar huis zou gaan en hoe hij zich daarbij voelt. Ongerustheid 

kan namelijk ook duiden op onbegrip en dit zou betekenen dat extra uitleg vereist zou 

zijn. 

 

12. De patiënt presenteert zich met een pijn op de borst (angina pectoris) links van het 

borstbeen. Afgezien van de verhoogde bloeddruk kent de medische geschiedenis weinig 

bijzonderheden. Het ziektegedrag van de patiënt is niet direct alarmerend. De patiënt 

komt niet ziek over, maar maakt zich wel zorgen en neemt rust bij het optreden van de 

klacht. In de differentiële diagnose werd eventueel gedacht aan het verrekken dan wel 

ontsteken van een spier, maar ook aan andere zaken als artherosclerose of een 

bloedpropje. Na het uitvoeren van de anamnese en lichamelijk onderzoek werd 

artherosclerose als de meest waarschijnlijke oorzaak gezien. Dit vanwege het vaker 

optreden van de klacht bij een bepaalde mate van activiteiten, de omschrijving van de 

klacht en hartproblemen in de familie. Gezien de negatieve prognose zonder ingrijpen 

van de arts schrijft deze een vaatverwijdende spray voor welke de patiënt moet 

toedienen zodra de klacht zich voordoet. Mocht dit geen effect hebben, dan dient de 

patiënt de spray na vijf minuten opnieuw toe. Wanneer dit nog steeds de klacht niet doet 

verdwijnen neemt de patiënt direct contact op met de arts. In elk geval zal de patiënt na 

twee weken terug komen bij de arts om te bespreken of de spray geholpen heeft. Zo 

niet, dan zal aanvullend onderzoek worden verricht om de oorzaak van het probleem 

alsnog te vinden.  
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HC 4. Inleiding in de anatomie 
 

Wat is anatomie? 

Anatomie betekent letterlijk ‘ontleedkunde’. Het vakgebied houdt zich bezig met 

macroscopische structuren. Dit zijn structuren die met het blote oog of met geringe 

vergroting zichtbaar zijn. Belangrijk hierbij zijn de vorm en plaats van een orgaan en 

daarnaast de functie. Vorm en functie zijn altijd gerelateerd. Dit blijkt uit de evolutie 

(landdieren hebben bijvoorbeeld andere anatomische structuren dan waterdieren) en 

interindividuele verschillen (bijvoorbeeld de spieren van een normaal persoon in 

vergelijking met die van een bodybuilder).  

 

Verschillende benaderingen 

Systemische anatomie houdt zich bezig met een systeem met een bepaalde functie 

binnen het lichaam, waarbij de onderdelen over het hele lichaam verspreid kunnen liggen 

Een voorbeeld hiervan is de tractus digestivus. Regionale anatomie houdt zich bezig 

met een deel van het lichaam en de structuren die zich in dit deel bevinden. Een 

voorbeeld hiervan is het abdomen. Een derde benadering is de klinische benadering, die 

los staat van de twee bovengenoemde benaderingen. Klinische anatomie gaat over de 

delen van de anatomie die voor een praktiserend medicus het meest relevant zijn.  

 

Nomenclatuur 

De nomenclatuur van de anatomie is gebaseerd op het Latijn en het Grieks, waarbij 

Griekse woorden een Latijnse uitgang krijgen. Enkele veel voorkomende woorden staan 

hieronder weergegeven: 

 ‘hepar'    =  lever 

 ‘ren’    =  nier 

 ‘corona’   =  kroon, krans 

 ‘vena’  (v.)  =  ader 

 ‘arteria’  (a.)  =  slagader 

 ‘musculus’  (m.)  =  spier 

 ‘nervus’  (n.)  =  zenuw     

 ‘vascularisatie’  =  bloedvoorziening 

 ‘innervatie’   =  de aansturing door een zenuw 
 

Topografische aanduidingen 

De referentie voor topografische aanduidingen is de anatomische positie. Hieronder volgt 

een afbeelding en een overzicht  van de betekenis van de verschillende aanduidingen: 

 

 

 

 

Bron: http://anatomy 

studybuddy.wordpress. 

com/2012/09/19/ 

anatomical-position/ 

 

 

 

 

 

 Caudaal: aan de staartkant; 

 Craniaal: aan de schedelkant; 

 Ventraal: aan de buikkant; 

 Dorsaal: aan de rugkant. 

 

Lichaamsholtes 
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In benige holtes liggen de kwetsbare delen van het zenuwstelsel. Zo liggen de hersenen 

in de schedel en het ruggenmerg in de wervelkolom. Twee andere belangrijke holtes zijn 

het cavitas abdominis (de buikholte) en de cavitas thoracis (de borstholte), welke 

gescheiden worden door het diafragma (het middenrif). 

 

Beweeglijkheid 

Sommige organen zijn van zichzelf beweeglijk, zoals het hart en de darmen. Daarnaast 

zorgen ademhaling en houdingsveranderingen voor de beweging van anatomische 

structuren. Voor beweeglijkheid tussen twee structuren is een glijvlak nodig. In 

gewrichten zorgt gewrichtssmeer onder andere voor een soepel glijvlak. Ook sereuze 

(vochtafscheidende) vliezen kunnen zorgen voor een goed glijvlak. 

 

Doorsnedeanatomie 

Er zijn verschillende manieren waarop een doorsnede van het lichaam gemaakt kan 

worden: 

 In het transversale/axiale vlak: dit zijn onderaanzichten; 

 In het frontale/coronale vlak; 

 In het sagittale vlak: het mediane vlak gaat precies door het midden. 

 

Met een CT-scan is het mogelijk het lichaam als het ware op te delen in hele dunne 

plakjes door het maken van een heleboel röntgenfoto’s. Door deze foto’s te combineren 

kan een driedimensionaal beeld van het lichaam verkregen worden. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: http://www.erasmusmc.nl/ 

440332/441010/441022/echo 
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HC 5. Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie 
 

Infectieziekten 

Infectieziekten kunnen veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, schimmels of 

parasieten. Het is mogelijk onderscheid te maken tussen community-gerelateerde en 

ziekenhuis-gerelateerde infectieziekten. Community-gerelateerde infectieziekten worden 

veroorzaakt door vrij gewone virussen die (voorheen) gezonde mensen treffen en 

nauwelijks resistent zijn voor antibiotica. Ziekenhuis-gerelateerde infecties worden ook 

veroorzaakt door vrij gewone virussen, maar deze treffen zieke mensen en in deze 

gevallen is er bovendien veel resistentie voor antibiotica.  

 

Ziekenhuis-gerelateerde infecties 

Voorbeelden van ziekenhuis-gerelateerde infecties zijn longontsteking, chirurgische 

wondinfecties, urineweginfecties, bloedbaaninfecties en darmproblemen. De nadelige 

gevolgen van ziekenhuis-gerelateerde infecties zijn langere opname, blijvend letsel en 

extra medicatiekosten. 

 

Transmissie 

Onder transmissie verstaat men de overdracht van micro-organismen van een bron naar 

de gastheer. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: 

 Contact: 

- Direct contact (van mens tot mens); 

- Verspreiding door druppels (korte overdacht via lucht zoals bij niezen); 

 Lucht; 

 Vehikels: via een niet levend object; 

 Vectoren: via een ander organisme. 

 

Maatregelen 

Maatregelen om transmissie tegen te gaan zijn onder andere het dragen van 

beschermende kleding, een muts, een masker en handschoenen. Daarnaast kan isolatie 

(quarantaine) ingezet worden om transmissie te voorkomen. 
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MTE 1.   

 
Public health 

Public health is de wetenschap en de kunst van het voorkomen van ziektes, het 

verlengen van het leven en het bevorderen van de gezondheid, door de georganiseerde 

inspanningen van de hele maatschappij. Men gaat uit van gezondheid in plaats van 

ziekte. Een belangrijk deel is preventie en de manier waarop de maatschappij dat 

organiseert. Volgens de huidige opvatting van public health worden de meeste 

gezondheidsproblemen namelijk veroorzaakt door een ongunstige omgeving. In deze 

gevallen is preventie dus mogelijk. Bij public health wordt veel gebruik gemaakt van 

kwantitatieve onderzoeksmethoden. Onder public health vallen onder andere: 

 Het bestrijden van infectieziekten; 

 De algemene inrichting van het zorgsysteem; 

 De jeugdgezondheidszorg; 

 Het in kaart brengen van trends en risicofactoren bij specifieke doelgroepen; 

 Medische milieukunde.  

 

Toename levensverwachting 

De levensverwachting in Nederland is de afgelopen 150 jaar sterk toegenomen. Volgens 

McKeown wordt het grootste deel van de sterftedaling veroorzaakt door hygiënische (en 

andere) collectieve maatregelen en door de toegenomen welvaart, en dus niet door 

medische interventies. 

 

Model van Lalonde 

In het Model van Lalonde is weergegeven welke factoren invloed hebben op 

gezondheid en hoe deze met elkaar in verband staan. De belangrijkste determinanten 

zijn: 

 Biologische factoren: bijvoorbeeld genetische aanleg, leeftijd en geslacht; 

 Zorgverlening: bijvoorbeeld de locatie van de zorg, de verzorgende persoon, de 

toegang tot zorg en vraag en aanbod. Vraag en aanbod bepalen de wachtlijsten 

en welke screeningsprogramma’s er uitgevoerd worden; 

 Leefstijlen: BRAVIOS (bewegen, roken en drugs, alcohol, voeding, 

internetverslaving en aanverwanten, ontspanning en seksualiteit);  

 Omgeving: de patiëntomgeving en de fysieke, sociale, financiële en juridische 

omgeving. 

 

Preventie 

Preventie is het totaal van maatregelen, zowel binnen als buiten de gezondheidszorg, die 

tot doel hebben de gezondheid te beschermen en te bevorderen door ziekte en 

gezondheidsproblemen te voorkomen. Er zijn drie soorten preventie: 

 Primaire preventie is erop gericht de oorzaak van een ziekte weg te nemen of 

te verminderen. Het is dus preventie vóór het begin van de ziekte. Vaccinaties zijn 

een voorbeeld van deze manier van preventie; 

 Secundaire preventie is er op gericht een ziekte in een zo vroeg mogelijk 

stadium op te sporen zodat vroege behandeling mogelijk is en verergering 

voorkomen wordt. Het is dus preventie tijdens het eerste begin van de ziekte, 

wanneer er wel al biomedische afwijkingen zijn maar nog geen symptomen. Een 

voorbeeld hiervan is de borstkankerscreening; 

 Tertiaire preventie is erop gericht de gevolgen van een reeds gediagnosticeerde 

aandoening te beperken. Het is dus preventie van ergere klachten terwijl een 

patiënt wel al klachten heeft. Een voorbeeld van tertiaire preventie is het 

controleren van diabeten op vaatschade die kan ontstaan als gevolg van de 

diabetes. 

 

Epidemiologie 
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Epidemiologie is de wetenschap van de verspreiding en veroorzakers van 

ziektefrequentie. Het is gericht op het voorkomen van ziektes. Er zijn twee belangrijke 

manieren om het voorkomen van ziektes te meten:  

 De incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte binnen een populatie 

in een bepaalde tijdseenheid. De incidentie wordt uitgedrukt in een incidentiecijfer 

(meestal het aantal nieuwe ziektegevallen per 1000 personen per jaar). Van 

incidentie wordt meestal gebruik gemaakt bij kortdurende ziekten.  

 De prevalentie is het aantal ziektegevallen dat op een bepaald moment in een 

populatie aanwezig is. Het is dus een momentopname en deze maat wordt 

meestal uitgedrukt in het aantal ziektegevallen per 1000 personen. Van 

prevalentie wordt meestal gebruik gemaakt bij chronische ziekten.  

 

Incidentie binnen de huisartsenpraktijk 

De klachten met de hoogste incidentie binnen de huisartsenpraktijk zijn: hoesten, koorts, 

moeheid, pukkels/zwellingen huid, hoofdpijn, keelpijn, vlekjes op de huid, lage rugpijn, 

buikpijn, oorpijn, spierpijn, verkoudheid en verstopte oren. 

 

Prevalentie binnen de huisartsenpraktijk 

De klachten met de hoogste prevalentie binnen de huisartsenpraktijk zijn: diabetes 

mellitus, artrose, angina pectoris, slaapstoornis, depressie, 

angst/nerveusheid/gespannenheid, astma, eczeem, hooikoorts, spastische darm en 

overgewicht. 

 

Gezondheid 

‘Gezondheid’ is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een toestand van 

volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Het gaat dus niet slechts om 

de afwezigheid van klachten. Over het algemeen beleven jonge mensen, hogeropgeleiden 

en mannen meer gezondheid dan oude mensen, laagopgeleiden en vrouwen.  

 

Ziekte en ziek zijn 

‘Ziekte’ kan worden opgesplitst in een aantal onderdelen: 

 Een klacht hebben. Als een klacht niet geaccepteerd wordt gaat iemand klagen. 

Klagen heeft zowel een inhoudsaspect (wat er mis is) als een betrekkingsaspect 

(de bedoeling van het uiten van de klacht); 

 Zich ziek voelen (illness). Dit is subjectief, omdat zich ziek voelen niet per se het 

gevolg hoeft te zijn van ziekte; 

 Een ziekenrol aannemen. Wanneer iemand een ziekenrol aanneemt ontheft hij 

zichzelf van alledaagste taken en worden zijn handelingen gericht op beter 

worden. Ook is hij niet verantwoordelijk voor zijn ziekte; 

 Ziektegedrag vertonen: het proberen te verklaren en op te lossen van de 

klachten/symptomen/ziekte; 

 De ziekte zelf (disease). Een ziekte is een objectiveerbare aandoening die ook 

vermeld staat in medische literatuur.  

 

De genoemde onderdelen kunnen op verschillende manieren met elkaar samenspelen. 

Iemand kan bijvoorbeeld klachten en ziektegevoel hebben en ziektegedrag vertonen, 

maar geen daadwerkelijke aandoening hebben (bijvoorbeeld bij liefdesverdriet). 
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A: Bijvoorbeeld pijn op de borst. 

B: Bijvoorbeeld gaan werken met een 

verkoudheid of niet naar de dokter gaan bij 

een knobbel in de borst. 

C: Bijvoorbeeld kanker in een beginnend 

stadium of hypertensie. 

D: Bijvoorbeeld vermoeidheid of 

liefdesverdriet. 

  

(Bron: Het geneeskundig proces, hoofdstuk 1. 

Grundmeijer HGLM et. Al. Elsevier 

gezondheidszorg) 

 

 

 

Hulpvraag 

De hulpvraag is de vraag van de patiënt aan de dokter, en bestaat daarnaast uit de 

verwachtingen en wensen die de patiënt heeft. Het is voor een arts belangrijk om de 

hulpvraag van de patiënt te doorgronden, omdat dit leidt tot meer tevreden, 

therapiegetrouwe patiënten. Het is voor een patiënt belangrijk om zich begrepen te 

voelen.  
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HC 6. Hart- en vaatziekten: risicomanagement en preventie 
 

In dit college wordt aandacht besteed aan de volgende vragen: 

 Hart- en vaatziekten: is het zo erg? 

 Risicofactoren: een korte cursus 

 Van risicofactor naar risicomanagement 

 Preventie: iedereen of juist niet? 

 

Hart- en vaatziekten (HVZ) 

Jaarlijks overlijden er in Nederland zo’n 135.000 mensen, waarvan 30% aan hart- en 

vaatziekten (HVZ). Overige overlijden bijvoorbeeld aan trauma’s, kanker, infecties, et 

cetera. Te zien is dat de HVZ-epidemie heel langzaam daalt, terwijl het aantal 

overlijdensgevallen aan kanker langzaam stijgt. Op dit moment overlijden er meer 

mannen aan kanker, dan aan HVZ. Er overlijden over het algemeen meer vrouwen dan 

mannen aan HVZ, waarschijnlijk vanwege het feit dat vrouwen ouder worden en hiermee 

de kans op HVZ toeneemt. Toch zijn HVZ nog steeds één van de belangrijkste oorzaken 

van overlijden, dus het is wel degelijk ‘erg’ en van belang.  

 

HVZ uiten zich zoal in het: 

 Hoofd: 

- Beroerte; 

 Hart: 

- Acute hartaanval; 

- Hartfalen; 

- Angina pectoris/ritmestoornissen; 

 Perifeer vaatlijden (verwijding/vernauwing): 

- Halsslagaderafwijkingen; 

- Claudicatio intermittens.  

 

Risicofactoren 

Door het leven heen ontwikkelen zich risicofactoren (of er is sprake van genetische 

aanleg), wat zich uit in atherosclerose, wat weer kan eindigen in aandoeningen zoals 

hierboven staan weergegeven. Echter zijn vaak ook triggerfactoren (hierover later meer) 

vereist om deze risicofactoren, dan wel genetische aanleg, te ondersteunen. 

Naarmate de blootstelling aan risicofactoren toeneemt ontwikkelen zich in de slagaderen 

steeds meer afwijkingen. Bij een onderzoek onder jongeren is gekeken naar het 

vóórkomen van slagaderverkalking (in de aorta en kransslagaders). Hierbij is gebleken 

dat dit toeneemt bij het stijgen van de leeftijd. Ook bij jongeren is er dus al sprake van 

een mate van slagaderverkalking, waarbij mannen voorlopen op vrouwen. Ontwikkeling 

hiervan begint dus al zeer vroeg in het leven en neemt alleen maar toe. 

 

Er zijn verschillende manieren om deze verkalking te onderzoeken. Eén optie is het 

afnemen van weefsel. Dit kan echter alleen gebeuren wanneer de patiënt overleden is. 

Tegenwoordig zijn er veel meer technieken beschikbaar om ook de slagaders van levende 

patiënten te onderzoeken: 

 Meting van de functie van het endotheel: hierbij wordt de dikte van de wand 

gemeten, de aanwezigheid van plaques, et cetera. 

 Echo/CT-/MRI-scan van de slagader. 
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In het geval van HVZ worden de volgende risicofactoren onderscheiden: 

 Hogere leeftijd; 

 Roken; 

 Mannelijk geslacht; 

 Erfelijke aanleg; 

 Overgewicht; 

 Lichamelijke inactiviteit; 

 Hypertensie (hoge bloeddruk); 

 Hyperlipidemie (hoog cholesterolgehalte); 

 Overmatig alcoholgebruik: matig alcoholgebruik kan de kans op HVZ juist 

verlagen. 

 

Onderzoek 

Deze risicofactoren zijn over het algemeen bepaald uit cohortonderzoek. Hierbij 

worden risicofactoren gemeten en worden de patiënten gevolgd in de tijd. Daarbij wordt 

gekeken wie er ziek wordt en/of wordt opgenomen in verband met HVZ, met als doel het 

bepalen van verbanden tussen de aanwezigheid van bepaalde risicofactoren en het al dan 

niet optreden van HVZ. Dit verband kan worden uitgezet in een figuur, bijvoorbeeld de 

relatieve kans om HVZ te ontwikkelen en de bloeddrukwaarde, dan wel de relatieve kans 

om HVZ te ontwikkelen en de mate van rookgedrag, of cholesterolniveaus.  

 

Artherosclerose ligt bij veel van de patiënten aan de basis van het optreden van een 

hartinfarct. Hierdoor wordt de hartspier gevoeliger, waardoor dit na het voorkomen van 

een triggerfactor kan eindigen in een hartinfarct. Zo’n triggerfactor kan bijvoorbeeld 

bestaan uit de stress bij het kijken naar een voetbalwedstrijd. Uit longitudinaal 

onderzoek is gebleken dat er op de dag van een belangrijke WK-wedstrijd onder 

mannen een toename was in overlijden aan een hartaanval. Er overleden die dag zo’n 

veertien mannen meer dan normaal. Andere onderzoeken wijzen uit dat er op maandag 

meer mensen overlijden dan op andere dagen van de week.  

 

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 

Tegenwoordig wordt niet slechts gekeken naar risicofactoren, maar wel naar een 

risicoprofiel wat wordt bepaald door de individuele risicofactoren. Niet alleen de 

suikerwaarden van het bloed spelen een rol, maar bijvoorbeeld ook lipiden en gewicht en 

dergelijke. Al deze zaken worden weergegeven in de cardiovasculaire 

risicomanagementrichtlijn, waarvan zowel in de eerste- als in de tweede lijn gebruik 

wordt gemaakt. Dit management bevat de diagnostiek, de behandeling en follow-up van 

risicofactoren voor HVZ, inclusief leefstijladviezen en begeleiding bij patiënten met een 

verhoogde kans op de ontwikkeling van HVZ. 

 

Het bepalen van zo’n risicoprofiel gebeurt over het algemeen bij personen van 35 jaar of 

ouder, al dan niet met klachten. Bij het stellen van een diagnose worden de kansen 

afgewogen of er sprake zou zijn van een ziekte, of behandeling vereist is en zo ja, 

waarmee. Een arts is dan ook meer bezig met de diagnose dan met de etiologie van de 

aandoening. Het is vooral van belang om de absolute kans op cardiovasculaire (CV) 

ziekte te voorspellen. Kortom, bij het CV-risicoprofiel staat voorspellen centraal en niet 

het verklaren van ontstaan van de cardiovasculaire ziekte. 

 

Als bekend is wat de kans op HVZ is kan worden besloten of er wordt overgegaan op 

behandeling of niet. Er wordt hierbij rekening gehouden met bepaalde aspecten: het 

verloop van de ziekte zonder behandelingen, bijwerkingen, et cetera. Met dit 

risicomanagement wordt gezocht naar het juiste advies voor de patiënt. In Nederland 

wordt vooral gefocust op gedragsverandering, waarna pas wordt overgegaan op 

farmacologische interventies. 
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De leeftstijlinterventies (BRAVO) zijn als volgt: 

 B: voldoende Bewegen 
 R: niet Roken 

 A: beperkt Alcoholgebruik 

 V: gezonde Voeding 

 O: Ontspanning 

 O: geen Overgewicht (normale middelomtrek) 

 

Het is uiteraard zeer moeilijk om interventies te doen in leefstijlen. 

 

Bij het opstellen van een risicoprofiel wordt gekeken naar de volgende zaken: 

 Vooraf: 

- Is er sprake geweest van eerdere cardiovasculaire ziekte? 

 Risicotabel: 

- Leeftijd, geslacht; 

- Roken; 

- Systolische bloeddruk; 

- TC/HDL-ratio; 

- Diabetes (verhoogd de biologische leeftijd met zo’n vijftien jaar); 

 Bij twijfel (10-20%): 

- Familieanamnese: hierbij wordt gekeken naar het vóórkomen van HVZ bij 

familieleden, voor het 55e levensjaar); 

- Lichamelijke activiteit; 

- Body Mass Index; 

- Nierfunctie. 

 

Uiteindelijk kan met behulp van een risicotabel het risico op ontwikkelen van HVZ 

binnen de komende tien jaar worden voorspeld. Hierbij wordt een kans van 10% of lager 

gezien als laag, een kans van 10-20% als twijfel, en een kans hoger dan 20% als hoog.  

 

Met zo’n elf parameters (van de 244 beschikbare) wordt de kans op HVZ ingeschat, 

waarna wordt bepaald of er op interventie wordt overgegaan of niet (oftwel: 

risicomanagement). Dat er slechts elf parameters gebruikt worden, is omdat sommige 

risicofactoren nu eenmaal gemakkelijker te meten zijn dan anderen. Vervolgens is er 

gekozen om gebruik te maken van degenen die het minst variabel zijn. Ze moeten 

bovendien goed toepasbaar zijn in de praktijk en samen een goede voorspelling vormen.  

 

Bestrijding 

Nu rest de vraag hoe HVZ het best bestreden zouden kunnen worden. Hierbij kan op 

niveau van de populatie worden gehandeld, op niveau van hoog-risicopatiënten (alleen 

mensen met HVZ, of alleen mensen met een hoge bloeddruk), dan wel op een combinatie 

van deze niveaus. De meest efficiënte wijze van preventie blijkt te zijn om op een 

combinatie van deze niveaus te handelen. Hieronder volgt enige uitleg over deze 

manieren van aanpak: 

- Aanpak hoog-risicogroep: deze patiënten zijn in de regel zeer gemotiveerd om 

hun levensstijl te veranderen, maar bestaan uit een kleine doelgroep; 

- Populatieaanpak: de preventie is gericht op iedereen, waarbij het voordeel voor 

het individu vrij klein is. Het aantal mensen dat hierbij gebaat is, is daarentegen 

wel weer zeer hoog. 

 

Op de dia wordt een figuur getoond. De lijn in deze figuur stelt de kans op HVZ voor, 

welke hoger is bij mensen met een hoge bloeddruk. Dit is echter een zeer klein deel van 

de bevolking. Bij een bloeddruk van 120-160 mmHg is deze kans veel lager, maar deze 

groep is zeer veel groter. 
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Bovendien overlijden er ook veel mensen in de bloeddrukklasse van 120-160 mmHg; 

veel meer dan in de groep met een bloeddruk hoger dan 160 mmHg. Het is dus ook 

zeker van belang om de gehele populatie aan te pakken en niet alleen de hoog-

risicogroep.  

 

Conclusie 

Samenvattend, HVZ zijn daadwerkelijk zeer belangrijk. Er zijn vele risicofactoren bekend, 

maar slechts een paar zijn in de praktijk het meest relevant. Hierbij ligt de uitdaging om 

niet te letten op één risicofactor, maar op risicoprofielen. Daarbij is het bij preventie van 

belang om zowel de populatie aan te pakken als de hoog-risicogroepen. 
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HC 7. Patiëntcollege 
 

Aandoening 

De patiënte, een mevrouw van 80 jaar heeft sinds 1968 diabetes mellitus type I. Het 

verschil tussen type I en type II diabetes berust op het feit dat type I een auto-

immuunziekte is waarbij het afweersysteem insuline-producerende cellen aanvalt, terwijl 

er bij type II sprake is van ongevoeligheid voor insuline, waardoor het lichaam een tekort 

aan insuline ontwikkelt. 

 

Voorgeschiedenis 

De patiënte werd in 1968 verdacht van diabetes mellitus type I. Ze werd in eerste 

instantie behandeld met ‘pilletjes’. Deze bleken niet te werken, dus werd er overgegaan 

op het vijfmaal daags toedienen van insuline voor enige dagen, met originele naalden 

van 10 cm. Tegenwoordig zijn deze slechts zo’n 5 mm. Na verloop van tijd (rond 1985) 

werd bloedsuikermeten mogelijk. Dit is de patiënte uiteindelijk dan ook zelf gaan doen. 

De hoeveelheid insuline die werd toegediend wordt automatisch op de bloedwaarden 

aangepast. Mevrouw kwam eigenlijk voor een andere klacht bij de huisarts en de 

diagnose type I diabetes werd per toeval gesteld. Wel had mevrouw achteraf gezien voor 

de diagnose al enige tijd last van jeuk en zeer veel dorst. Deze klachten speelden een 

paar werken voor de diagnose werd gesteld. Deze verhoogde mate van jeuk wordt over 

het algemeen veroorzaakt door schimmelinfecties. 

 

Consequenties van de diabetes 

Rond 2002 ontwikkelde mevrouw pijn in het been, waarna een vaatfoto werd gemaakt. 

Er bleek sprake te zijn van een keten aan vernauwingen, wat over het algemeen een 

gevolg is van diabetes. Een bypass was echter niet mogelijk, vanwege gebrek aan een 

kwalitatief goed vat om de bypass aan te verbinden. Zeker vaten onder in de enkel en 

voet zijn hier slecht voor geschikt. Als gevolg van de slechte doorbloeding bij deze 

aandoening genazen wondjes niet en ook de gevoelsfunctie van de (voor)voet werd 

steeds slechter. Uiteindelijk resulteerde de slechte doorbloeding in een ontsteking in het 

rechterbeen. Bij aanvullend onderzoek bleek dat de ontsteking dusdanig ver gevorderd 

was, dat overgegaan moest worden tot amputatie, tot onder de knie. 

 

In het linkerbeen traden niet veel later ook klachten op, wat uiteindelijk leidde tot een 

amputatie van het linkerbeen, wederom tot onder de knie. Bij het bepalen van de 

amputatiehoogte wordt rekening gehouden met de doorbloeding en er worden tevens 

‘standaardsnijvlakken’ gebruikt, welke geschikt zijn om prothesen aan te verbinden. 

Zonder amputatie was de patiënt waarschijnlijk overleden aan een scepsis 

(bloedvergiftiging), hoogstwaarschijnlijk dan veroorzaakt door de normale 

huidflorabacteriën. De omstandigheden (grote wond, hoge bloedsuikers, slechte 

doorbloeding) zijn dusdanig slecht dat zelfs deze bacteriën een grote bedreiging kunnen 

vormen. Uiteindelijk zijn beide amputatievlakken goed genezen, waardoor de prothesen 

naar verwachting snel kunnen worden aangebracht. 

 

In 2008 volgde een hartoperatie. De aanleiding hiervoor was een klein myocardinfarct. 

De interventie bestond in dit geval uit dotteren. Een tweede hartoperatie volgde in 2009. 

Na de vorige operatie volgde een groter infarct en is er opnieuw gedotterd. Hierbij is een 

kunststof stent geplaatst. Mevrouw heeft eigenlijk nooit klachten gehad aan het hart. Er 

treedt namelijk neuropathie op bij de afferente zenuwen ten gevolge van de diabetes, 

waardoor de patiënt de pijn veel minder ervaart. Normaal gesproken zou lactaat in geval 

van een hartinfarct de afferente receptoren prikkelen, maar wanneer de zenuwen 

beschadigd zijn gebeurt dit echter niet en voelt de patiënt geen pijn meer. De afferente 

zenuwen raken beschadigd door onvoldoende toevoer van zuurstof via de microvasculaire 

vaten, welke beschadigd blijken te raken door diabetes.  
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Daarnaast kunnen bepaalde eiwitten ook glucose aan zich binden, waardoor de 

zenuwfunctie wordt beperkt. Het beschadigd raken van afferente zenuwen wordt ook wel 

perifere neuropathie genoemd, wat bij diabetespatiënten altijd begint in de voet. Door de 

tijd heen verspreidt zich dit tot aan de knie en zal vervolgens ook optreden in de handen. 

 

Conclusie 

Mevrouw heeft dus enkele vervelende consequenties van type I diabetes ondergaan. 

Echter, de levensverwachting van personen die vandaag de dag gediagnosticeerd zouden 

worden met type I diabetes, is vrijwel gelijk aan de levensverwachting van gezonde 

mensen. De enige voorwaarde hierbij is dat patiënten zichzelf goed onderhouden en 

blijven verzorgen.  
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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.  



Voorbeeldverslag Startblok bachelor 2014-2015 

Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

 

23 

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


TENTAMENS HALEN!? 

~ Volg een cursus bij CAPITA SELECTA ~ 
 

 

Capita Selecta tentamentraining: snel je 

tentamens halen! 

Een Capita-cursus van Capita Selecta is de snelste manier 

om je tentamens te halen. Een cursus van Capita Selecta 

bestaat uit 3, 4 of 5 lessen van 3 uur, die worden gegeven 

door een studentdocent. Tijdens de lessen worden 

moeilijke onderdelen van het vak behandeld en er wordt 

geoefend met tentamenvragen. Hierdoor heb je een goede 

voorbereiding op je tentamen! Met een Capita-cursus haalt 

ruim 75% van de studenten het tentamen. Schrijf je snel in 

via de website, al ruim 53.000 studenten gingen je voor!  

 

 

In de komende tentamenperiode biedt CAPITA 

SELECTA voor de volgende studies in Utrecht 

cursussen aan: 
 

 

UU 

 

 

 

Geneeskunde 

Rechten 
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