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Voorwoord 
 

Beste nieuwe Geneeskundestudenten! 

 

Na jullie kennismaking met Groningen in de Kei-week is het nu eindelijk tijd om kennis te 

maken met jullie eigen studie. Het is altijd een fantastische periode waarin je alle 

commissies, disputen en al het andere moois van Panacea kan ontdekken. Ook als 

Slimstuderen.nl willen we jullie al graag op de hoogte brengen van onze werkzaamheden.  

 

Slimstuderen.nl biedt het hele jaar door samenvattingen aan voor elk tentamen dat je 

gaat maken. In dit overzicht zijn een aantal onderwerpen voor jullie eerste tentamen 

alvast weergegeven, zodat je een goed beeld krijgt van wat zo’n samenvatting nou 

inhoudt. Het afgelopen jaar heeft 75% van alle Nederlandse studenten gebruik gemaakt 

van onze samenvattingen. 

 

Werken bij Simstuderen.nl 

Slimstuderen.nl is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste auteurs die ons kunnen 

helpen bij onze samenvattingen. Dit geldt zowel voor de Nederlandstalige als de 

Engelstalige Geneeskundestudenten. Ben je geïnteresseerd in het werken bij 

Slimstuderen.nl? Stuur dan een mailtje naar info@slimstuderen.nl. 

 

Op de hoogte blijven? 

Wil je op de hoogte blijven van al onze acties, vacatures en al het andere moois dat wij 

te bieden hebben? Like ons dan ook op facebook! 

 

 Alles rondom Groningen: facebook.com/SlimstuderenGroningen 

 Alles rondom Geneeskunde: facebook.com/slimstuderengnkgroningen 

 

Waar kun je ons kopen? 

 

De samenvattingen van Slimstuderen.nl zijn te bestellen via Slimstuderen.nl of los te 

koop bij de Copy-Copy. Oude Kijk in ’t Jatstraat 52! 

 

Wil je winnen of bestellen? 

Doe mee met onze actie en maak kans op een half jaar gratis samenvattingen van 

Slimstuderen.nl of maak tijdens de eerste bestelling gebruik van de kortingscode, deze 

geldt alleen online!  

 

GNKRUG2015 

 

Voor nu heel veel plezier gedurende deze introductie periode en hopelijk tot snel! 

 

SlimStuderen.nl 

mailto:info@slimstuderen.nl
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A. CELBIOLOGIE 
 

Alle organismen zijn opgebouwd uit cellen. Dit zijn kleine, door membranen ingesloten, 

eenheden gevuld met een geconcentreerde waterige oplossing van chemicaliën. Ze 

hebben het vermogen om zichzelf te kopiëren door te groeien en zich vervolgens in 

tweeën te delen. Cellen kunnen onderling communiceren en zijn de fundamentele 

eenheden van het leven.  

 

Eenheid en diversiteit van cellen 

Cellen verschillen onderling erg in hun grootte, vorm en chemische eisen. Deze variaties 

zorgen ervoor dat de verschillende cellen, verschillende functies kunnen uitoefenen. 

Sommige cellen zijn gespecialiseerde fabrieken voor de productie van bepaalde stoffen 

als hormonen, zetmeel, vet, latex of pigmenten. Anderen zijn motoren, zoals spiercellen 

die brandstof verbranden om mechanische arbeid te doen. Enkele van deze cellen zijn zo 

gespecialiseerd, dat ze andere cellen nodig hebben om te overleven.  

 

Hoewel verschillende soorten cellen erg verschillen, hebben ze dezelfde basischemie. Ze 

bestaan uit dezelfde moleculen, welke aan dezelfde chemische reacties deelnemen. 

Verder dragen alle cellen genetische informatie, in de vorm van genen, in DNA-

moleculen. Deze informatie is in dezelfde chemische code geschreven, bestaande uit 

dezelfde bouwsteentjes en ze repliceren op dezelfde manier.  

 

Het is geen toeval dat alle cellen zo op elkaar lijken. Alle hedendaagse cellen zijn 

ontstaan uit één oercel. Er zit toch verschil tussen de hedendaagse cellen door mutaties. 

Deze veranderen het DNA. Mutaties kunnen positief zijn, waardoor ze beter zullen 

overleven en reproduceren dan de voorlopercellen. Ze kunnen echter ook negatief zijn, 

waardoor ze minder goed zullen overleven en reproduceren dan de voorlopercellen. Soms 

maakt een mutatie geen verschil voor het eindproduct. Bij seksuele voortplanting 

ontstaat het nageslacht niet door een deling van een cel. Het nageslacht ontstaat uit 

twee cellen, een van elke ouder, waarbij één nieuwe cel ontstaat. Mutaties en seksuele 

voortplanting leiden beide tot genetische variatie en natuurlijke selectie en zijn de basis 

van evolutie.  

 

Het genoom van een cel is de gehele reeks van nucleotiden in het DNA van een 

organisme. Deze geeft de cel instructies over hoe hij zich moet gedragen. Uit een 

bevruchte eicel ontstaan vele verschillende soorten cellen zoals spier- en zenuwcellen. Ze 

zien er anders uit, maar bevatten toch hetzelfde DNA. Verschillende cellen laten 

verschillende genen tot expressie komen, afhankelijk van hun interne toestand en 

omgeving.  

 

De prokaryotische en de eukaryotische cel 

Organismen die cellen met een nucleus/celkern bevatten worden eukaryoten genoemd 

en organismen die cellen zonder nucleus bevatten, worden prokaryoten genoemd. Onder 

de prokaryoten vallen de bacteriën en de archaea (eencellige micro-organismen). De 

cellen van de mens worden tot de eukaryotsiche cellen gerekend. 

 

Organellen in de eukaryotische cel 

De eukaryotische cel is weergeven in figuur 1. Het belangrijkste organel van de 

eukaryotische cel is de nucleus. Het is ingesloten binnen twee concentrische membranen 

die de kernenvelop vormen. Het bevat moleculen van DNA – lange polymeren die de 

genetische informatie van het organisme coderen.  

 

De mitochondria hebben een worm-vormige structuur. Individuele mitochondriën zijn 

ingesloten in twee gescheiden membranen. Het binnenste membraan wordt gevormd 

door vouwen die uitsteken in het inwendige van het organel. De mitochondria genereren 

bruikbare energie. Dit doen ze door voedselmoleculen te oxideren waarbij ATP ontstaat, 

de algemene chemische brandstof voor de meeste activiteiten voor de cel.  
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Mitochondria verbruiken zuurstof en geven koolstofdioxide af tijdens deze activiteit. Dit 

wordt daarom de cellulaire ademhaling(cellular respiration) genoemd. Mitochondria 

bevatten daarnaast hun eigen DNA en reproduceren door zich in tweeën te delen.  

 
  
Figuur 1: De eukaryotische cel met: 
1: de nucleus 
2: de nucleaire envelop 
3: het endoplasmatisch reticulum 
4: het Golgi-systeem 
5: mitochondrium 

6: lysosoom 
7: peroxisoom 
8: vesikel/transportblaasje 

 

Chloroplasten zijn grote, groene organellen die alleen in de cellen van planten en algen 

zitten. Ze bevatten twee aangrenzende membranen met daarbij stapels membranen die 

het groene pigment chlorofyl bezitten. Chloroplasten maken gebruik van fotosynthese. 

Ze vangen energie van zonlicht in de chlorofylmoleculen en gebruiken deze energie in 

andere processen.  

 

Het endoplasmatisch reticulum (ER) is een onregelmatig doolhof van onderling 

verbonden ruimtes, ingesloten door een membraan. Hier worden de meeste 

celmembraanonderdelen en exportproducten van de cel gemaakt. 

 

Het Golgi-systeem bestaat uit stapels van afgeplat membraan, waardoor schijven 

ontstaan. Deze bewerkt en verpakt ER-moleculen, die vervolgens naar een andere cel of 

naar een ander organel moeten worden getransporteerd.  

 

Lysosomen zijn kleine, onregelmatige gevormde organellen. Er vindt intracellulaire 

vertering plaats: ze geven voedingsstoffen uit opgenomen voedseldeeltjes vrij en breken 

niet-gewenste moleculen af. Deze niet-gewenste moleculen worden gerecycled of 

uitgescheiden.   

 

Peroxisomen zijn kleine door een membraan ingesloten blaasjes. Ze zorgen voor een 

veilige omgeving voor diverse reacties. Waterstofperoxide wordt hierbij gebruikt om 

toxische moleculen te inactiveren.  

 

Tussen het ER, het Golgi-systeem en de lysosomen vindt voortdurend transport plaats. 

Dit transport verloopt via transportblaasjes. Dit gebeurt door middel van endocytose en 

exocytose. Exocytose en endocytose worden ook gebruikt om materiaal de cel in of uit 

te transporteren. 

 

Het cytosol is het deel van het cytoplasma dat niet binnen het intracellulaire membraan 

ligt. Het bevat veel grote en kleine moleculen, waardoor het meer op een gel lijkt dan op 

een vloeibare oplossing. Het cytosol is de plaats van vele chemische reacties die 

fundamenteel zijn voor het bestaan van de cel. De eerste stappen bij de afbraak van 

voedingsmoleculen vinden bijvoorbeeld hier plaats.  

 

Het cytoplasma en cytoskelet van de cel 

Het cytoplasma is structureel door het cytoskelet. Dit is een systeem van eiwitdraden die 

vaak verankerd zitten aan het plasmamembraan en de nucleus. Er zijn drie soorten 

eiwitdraden: 

 Actinedraden: dit zijn de dunste draden en komen veel in spiercellen voor. Het is 

het centrale deel in het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de 

spiercontractie;  
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 Microtubuli: dit zijn de dikste draden en ze lijken op holle buizen. Ze zijn nauw 

betrokken bij de celdeling;  

 Intermediaire draden: deze verstevigen de cel.  

 

Aan deze drie draden zitten vaak nog andere eiwitten bevestigd. Samen vormen ze een 

systeem van balken, touwen en motoren die de cel zijn mechanische kracht en vorm 

geeft en zorgt voor de bewegingen van de cel. De binnenkant van een cel is constant in 

beweging. Motoreiwitten (motor proteins) gebruiken de energie van ATP om organellen 

en eiwitten door het cytoplasma te dragen.  

 

Eukaryotische cel  Prokaryotische cel  

Unicellulair of multicellulair  Uitsluitend unicellulair 

Diameter 5 – 100 um  Diameter 0,5 – 10 um 

Nucleus bevat genetische informatie van 

complex georganiseerde chromosomen 

bestaande uit DNA + eiwitten. 

Genetische informatie ligt in circulair DNA 

in de cel (nucleoïd). 

RNA-synthese in de kern, eiwitsynthese in 

cytoplasma, nucleoli in de kern aanwezig. 

RNA en eiwit gesynthetiseerd in hetzelfde 

compartiment, geen nucleoli. 

Cytoplasma met cytoskelet dat bestaat uit 

eiwitten.  

Geen cytoskelet, organellen nauwelijks of 

niet ontwikkeld.  

Deling door mitose of meiose.  Deling via doorsnoering.  

In principe aëroob metabolisme. Anaëroob of aëroob metabolisme.  
Tabel 1: Verschillen tussen de eukarytische cel en de prokaryotische cel.  
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B. FYSIOLOGIE 
 

Zenuwfysiologie 

 

Globale functie van het centrale zenuwstelsel 

In het lichaam vinden allerlei razendsnelle processen plaats om signalen door te geven. 

De signalen worden door middel van zenuwen vervoerd naar het centrale zenuwstel. Het 

doorgeven van deze signalen gebeurt op een bijzondere manier. Belangrijke begrippen in 

dit aspect zijn het rustmembraanpotentiaal en het actiepotentiaal.  

 

Rustmembraan potentiaal 

Er bestaat altijd een spanning in neuronen, zelfs wanneer er geen impulsen zijn. Dit 

wordt de rustpotentiaal genoemd. Deze rustpotentiaal ontstaat door een oneerlijke 

verdeling van Na+- en K+- ionen. Er zitten namelijk meer K+-ionen en minder Na+- ionen 

binnen in de cel, dan buiten de cel. De rustpotentiaal is ongeveer -90 mV. Om het 

rustpotentiaal in stand te houden beschikt de cel over ‘lek’-kanalen. Deze kanalen laten 

veel liever K+-ionen door, dan Na+-ionen. De ‘lek’-kanalen zijn passief en werken op de 

concentratiegradiënt. Daarnaast beschikt de cel over een actieve Na+/K+-pomp. Onder 

invloed van ATP worden hierdoor twee K+ naar binnen gepompt en drie Na+ naar buiten. 

Dit veroorzaakt het negatieve potentiaal aan de binnenzijde van het membraan. 

 

Actiepotentiaal 

Als gevolg van een prikkel kunnen prikkelbare cellen, zoals bijvoorbeeld spier- en 

zenuwcellen, de ionenpermeabiliteit van hun celmembraan veranderen. Stimulatie van 

een neuron zorgt ervoor dat plaatselijk de membraanpermeabiliteit voor natriumionen 

wordt verhoogd: het actiepotentiaal. Er ontstaat een actiepotentiaal wanneer de 

potentiaal een kritische waarde bereikt. De drempelwaarde is normaal 8-12 mV lager dan 

de rustmembraanpotentiaal.  

 

Belangrijke kanalen voor de generalisatie van het actiepotentiaal zijn de voltage-gated 

kanalen. Hierbij is het voltage-gated natrium kanaal verantwoordelijk voor de 

depolarisatie en het voltage-gated kalium kanaal voor de repolarisatie. De Na+/K+-

pomp is gedurende het actiepotentiaal verantwoordelijk voor het herstellen van het 

potentiaal. 

 

Wanneer een actiepotentiaal start springen de voltage-gated natrium kanalen open. Na+ 

gaat hierdoor de cel binnen en veroorzaakt een depolarisatie van het 

membraanpotentiaal. Na slechts enkele milliseconden sluiten de voltage-gated natrium 

kanalen weer. De voltage-gated kalium kanalen open iets langzamer en blijven ook 

langer open, repolarisatie treedt op. Wanneer het potentiaal weer negatief wordt sluiten 

de voltage-gated kalium kanalen. Wanneer dit gebeurt met een kleine vertraging wordt 

gesproken over een hyperpolarisatie.  

 

De refractaire periode is de periode waarin de voltage-gated natrium kanalen niet 

kunnen openen. Tijdens deze periode kan de cel geen nieuw actiepotentiaal verwerken. 

De refractaire periode stopt wanneer het membraanpotentiaal zijn standaardwaarde weer 

bereikt.  

 

Als een zenuwvezel plaatselijk depolariseert, wordt er een stroom gestuurd van het 

gedepolariseerde punt naar de aangrenzende microregio. Dit komt doordat er bij het 

gedepolariseerde punt een omkeer van de lading heeft plaatsgevonden en er is dus een 

positieve lading aan de binnenzijde van het membraan is. Het is echter zo, dat het 

membraan verderop nog negatief is. Hierdoor stromen positieve ladingen van de 

gedepolariseerde positieve regio naar de negatieve regio. Het proces herhaalt zich nu 

constant en het actiepotentiaal loopt over de gehele lengte van de zenuwvezel.  
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Myeline 

Een speciaal kenmerk bij zenuwen om een signaal zo snel mogelijk door te geven is de 

isolatie van de zenuw. Lange zenuwen zijn gemyeliniseerd, korte zenuwen 

ongemyeliniseerd. Myeline is verantwoordelijk voor de isolatie bij de voortgeleiding van 

actiepotentialen. De geleiding over een axon kan hierdoor veel sneller verlopen. Het 

actiepotentiaal kan door het myeline namelijk tussen de knopen van Ranvier (node of 

Ranvier)  “springen” en zich zo sneller over het axon verplaatsen. 

 

Het somatische zenuwstelsel 

Het somatische zenuwstelsel, ook wel het vrijwillige zenuwstelsel genoemd, regelt alle 

interacties met de buitenwereld. De sensorische neuronen brengen de boodschappen 

over vanuit de organen die het waarnemen (bijvoorbeeld de huid). De motorische 

sensoren activeren de skeletspieren. Het somatische zenuwstelsel wordt gevormd  uit de 

somatische delen van het centrale en perifere zenuwstelsel. Het zorgt voor algemene 

zintuigelijke en motorische innervatie voor alle delen van het lichaam, behalve voor de 

ingewanden in de lichamelijke holten, de gladde spieren en de klieren.  

 

Het autonome (viscerale) zenuwstelsel is het deel van het perifere zenuwstelsel dat voor 

de reacties zorgt die onbewust plaatsvinden, zoals het ademhalen en vele functies van 

organen zoals de lever en nieren.  

 

Spierweefsel 

Iedere spiervezel bevat honderden tot duizenden myofibrillen (myofibrils). Elke 

myofibril bestaat uit een afwisseling van ongeveer 1500 myosinefilamenten en 3000 

actinefilamenten. A-banden bevatten dikke myosinefilamenten, die aan de uiteinden 

overlappen met dunne actinefilamenten. In het midden is geen sprake van een overlap 

met myosine filamenten, dit wordt de H-band genoemd. De I-band bevat myosine en 

actine die elkaar niet overlappen. Dit is de reden waarom deze band op weergaves vaak 

lichter van kleur is. In het midden zit de Z-band, waar de actinefilamenten aanhechten. 

Het deel dat zich tussen de Z-banden bevindt wordt het sarcomeer genoemd. 

 

De zij-aan-zij ligging van actine en myosine is moeilijk te verkrijgen. Het wordt op de 

juiste plaats gehouden door het eiwit genaamd titin. Het is draadvormig, en hierdoor is 

het eiwit erg elastisch. Het eiwit houdt het myosine en actine op zijn plaats, waardoor 

het samentrekkende systeem van het sarcomeer kan werken. Titin is verbonden aan de 

Z-band, en verandert van lengte bij contractie en ontspanning. 

 

Mitochondriën liggen dichtbij de myofibrillen voor de toevoer van energie. De ruimten 

tussen de myofibrillen worden gevuld met een vloeistof; het sarcoplasma (sarcoplasm).  

 

De initiatie en uitvoering van de spiercontractie vindt plaats in de volgende stappen:  

 Er wordt een actiepotentiaal afgegeven door een motorische neuron, die uitmondt 

bij een spiervezel; 

 De zenuw scheidt de neurotransmitter acetylcholine uit bij elk zenuwuiteinde; 

 Acetylcholine zorgt ervoor dat in het spiervezelmembraan ion-kanalen open gaan; 

 Deze opening van de kanalen zorgt ervoor dat er grote hoeveelheden 

natriumionen het membraan in kunnen gaan. Hierdoor treedt depolarisatie op van 

het sarcolemma, het membraan van de spiervezel. Dit leidt tot opening van 

spanningsgevoelige natriumkanalen; 

 De depolarisatie wordt via T-tubuli doorgegeven aan de myofibrillen; 

 Depolarisatie in de myofibrillen leidt tot  activatie van het sarcoplasmatisch 

reticulum om grote hoeveelheden calcium vrij te geven, die hierin zijn gemaakt.  

 De calciumionen binden aan het troponine complex. Deze verandert hierdoor van 

vorm en er komen bindingsplaatsen vrij. De koppen van het mysone filament 

kunnen op de vrijgekomen plaatsen binden; 
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 ATP komt vrij wanneer de koppen gebonden zijn. De koppen kunnen hierdoor 

buigen, waardoor de actine en myosine filamenten langs elkaar worden 

getrokken. Dit is het proces van samentrekken; 

 De samentrekking wordt beëindigd doordat de calciumionen worden 

teruggepompt naar het sarcoplasmatisch reticulum.  

 

Een myosinefilament bestaat uit zes polypeptideketens; twee zware en vier lichte ketens. 

De twee zware ketens vormen een dubbele helix; dit wordt de staart van het 

myosinemolecuul genoemd. Een van beide uiteindenden van deze ketens is bilateraal 

gevouwen in een bolvormige polypeptidestructuur; dit wordt de myosinekop (myosin 

head) genoemd. Er zijn dus twee myosinebolletjes aan het einde van een dubbele helix. 

De vier lichte ketens maken deel uit van de bolletjes; twee op elke myosinekop.  

 

In toestand van rust overlappen de actine- en myosinefilamenten elkaar gedeeltelijk. Bij 

contractie verplaatsen deze filamenten ten opzichte van elkaar. De myosinefilamenten 

schuiven nu tussen de actinefilamenten; dus gedurende de contractie schuift het hele 

pakket van myosine- en actine filamenten van een sarcomeer in elkaar. Dit gebeurt 

allemaal in de A-band. Wanneer een spier in rust is, wordt de bindingsplaats tussen 

myosine en actine geblokkeerd door het troponine-tropomyosinecomplex op het actine 

filament. Hierdoor wordt voorkomen dat er een contractie plaatsvindt.  

 

 Skeletspierweefsel Hartspierweefsel Gladde spiercellen 

Uiterlijke 

kenmerken 

Lange en cilindervormige 

veelkernige reuscellen die 

parallel gerangschikt zijn 

Eenkernig, 

dwarsgestreept en 

vertakt  

Spoelvormig 

Vorming Myoblasten (stamcellen) 

vormen door deling en fusie 

een veelkernige spiercel 

Vertakken en 

hechten zich met de 

uiteinden van de 

vertakkingen aan 

elkaar 

Spiercellen zijn aan 

elkaar gekoppeld 

door middel van 

dense bodies. Per 

spiercel maar een 

celkern 

Streping Dwarse streping door 

evenwijdige rangschikking 

Dwarse streping Geen dwarse 

streping. Actine, 

myosine en dense 

bodies zijn wel 

aanwezig 

Ligging 

kern 

Direct onder het 

sarcolemma gelegen 

Centraal in de cel In het midden van 

de cel 

Regeneratie Door satellietcellen (een 

eenkernige stamcel die bij 

deling met elkaar of een 

andere spiercel kan fuseren) 

Niet mogelijk Door celdeling 

mogelijk (ook 

satellietcellen 

aanwezig) 

Tabel 2: De drie verschillende soorten spierweefsel 

 

Door twee verschillende stoffen kan de werking van de motorische eindplaat beïnvloed 

worden. 

 Cholinesteraseremmers: deze stof vertraagt de afbraak van acetylcholine in de 

synapsspleet en verlengt daardoor de werking van de transmitter. Het is hierdoor 

mogelijk dat een spasme ontstaat in de spier; 

 Curare: deze stof blokkeert de binding van acetylcholine aan het postsynaptisch 

membraan. Het gevolg hiervan is dat er niet genoeg poorten openen om het 

actiepotentiaal te laten ontstaan. Er vindt geen contractie plaats; 
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Een isometrische contractie(isometric contraction) is een contractie waarbij er kracht 

wordt geleverd zonder dat de lengte van de spier verandert. Een isotone 

contractie(isotonic contraction) is een contractie met een gelijke spierspanning. De 

lengte van de spier verandert hierbij wel.  

 

De kracht die geleverd wordt bij een contractie hangt af van meerdere factoren. 

Essentieel om te weten is of de spier wordt gestimuleerd in kleine schokjes of constant 

wordt gestimuleerd. Dit noemt men respectievelijk een twitch of een tetanus. Een 

twitch is de tijd tussen het motorisch eindplaat potentiaal, de contractie en de 

ontspanning (relaxatie) van een spiervezel. Tetanus veroorzaakt een constante contractie 

zonder relaxatie van de spiervezel. 
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C. TENTAMENVRAGEN 
 

1. Wat veroorzaakt de verbreking van de verbinding tussen myosine en actine? 

 

A. Hydrolyse van ATP 

B. Binden van Ca2+ aan troponine C 

C. Terugpompen van Ca2+ in het SR 

D. Binden van ATP aan myosine 

 

2. Een mutatie zorgt altijd voor de verandering van het eindproduct van het gen 

waarin de mutatie heeft plaatsgevonden. 

 

A. Juist 

B. Onjuist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1=D; 2=B 
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