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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 drankje op het terras nét iets 

aantrekkelijker dan je studieboeken? Dan neem je de samenvattingen van 

SlimStuderen.nl toch? 

 

SlimStuderen.nl is al 13 jaar hét ideale studiemiddel voor studenten bedrijfskunde, 

economie, geneeskunde, IBA en rechten! 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 uit samenvattingen van verschillende blokken van de studie 

geneeskunde aan de Erasmus Universiteit. We vatten hoorcolleges, 

vaardigheidsonderwijs, zelfstudieonderwijs en literatuur voor je samen. Wil je de rest van 

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

 

Let op: Deze samenvattingen zijn gebaseerd op het onderwijs van vorig jaar. Hierdoor 

kan de inhoud, in het geval van een gewijzigd curriculum, verschillen. Nieuwe onderdelen 

worden in de nieuwe samenvattingen verwerkt die op de website te bestellen zijn. 

  

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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SlimStuderen.nl en geneeskunde aan de EUR 

 

SlimStuderen.nl is ook actief met het uitbrengen van samenvattingen bij de studie 

geneeskunde aan de EUR. Zo profiteren jaarlijks honderden artsen in spe van onze 

samenvattingen en halen op die manier hun tentamens. Naast hoorcolleges, 

vaardigheidsonderwijs en zelfstudieopdrachten brengen wij ook samenvattingen uit van 

het thema-overstijgend onderwijs, zoals PKV (Practicum Klinische Vaardigheden) en KR 

(Klinisch Redeneren). Daarnaast bieden wij regelmatig literatuursamenvattingen aan als 

aanvulling op het thematisch onderwijs. 

 

Bij SlimStuderen.nl vinden wij het erg belangrijk dat de samenvattingen van goede 

kwaliteit zijn. Daarom worden onze samenvattingen geschreven door auteurs die jullie 

eigen onderwijs zelf volgen als student. Verder worden onze samenvattingen 

gecontroleerd door ouderejaars studiemanagers, die zorgen dat de samenvattingen op 

tijd worden uitgeleverd, zodat jij je tentamen kunt halen! 

 

Via onze website www.slimstuderen.nl kun je de samenvattingen bestellen. Wij bieden bij 

het thematisch onderwijs altijd twee verschillende kortingspakketten aan of je kunt de 

samenvattingen apart aanschaffen. 

Bij het pakket Oud & Nieuw krijg je de oude samenvattingen van hoorcolleges, VO’s en 

ZO’s van collegejaar 2014-2015 meteen opgestuurd wanneer je de bestelling plaatst. 

Hierdoor kun je meteen aan de slag! De nieuwe samenvattingen van hoorcolleges, VO’s, 

ZO’s en literatuur van collegejaar 2015-2016 krijg je opgestuurd wanneer deze zijn 

gecontroleerd en wanneer het grootste gedeelte van het thematisch onderwijs is 

gedoceerd. Deze nieuwe samenvattingen versturen we twee weken voorafgaand aan het 

tentamen. Bij het normale kortingspakket bestel je alle nieuwe samenvattingen van 

collegejaar 2015-2016 tegen een gereduceerd tarief.  

 

Naast onze website zijn de samenvattingen ook te koop bij ReMedI. Stichting 

Reductiebureau Medische Instrumenten, kortweg ReMedI, is gevestigd in de medische 

faculteit van het Erasmus MC. Je kan hier als student terecht voor al je studieboeken, 

medische instrumenten en syllabi tegen een sterk gereduceerd tarief. Het bijzondere van 

de stichting is dat ReMedI opgericht is door en voor studenten. ReMedI heeft dan ook 

niet als doel om winst te draaien, maar om studiematerialen zo goedkoop mogelijk aan 

studenten aan te kunnen bieden! Kijk voor meer info op www.stichtingremedi.nl. 

 

 

 

 Bestel nu je samenvattingen op 

www.slimstuderen.nl en profiteer van 10% 

korting op je volledige bestelling. Voer de code 

‘WELKOM1516’ in tijdens het bestellen om 

gebruik te maken van deze korting! 

 

Onder de mensen die voor thema 1.A.1 een 

kortingspakket bestellen verloten wij een 

superprijs: een jaar lang gratis 

samenvattingen! Hiervoor hoef je niks extra te 

doen. De winnaar zal na afloop van thema 1.A.1 

via de Facebookpagina van het studiejaar 2015-

2016 bekend gemaakt worden. 

http://www.slimstuderen.nl/
www.stichtingremedi.nl
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A. 1.A.1 - HC.6 ALGEMEEN BOUWPLAN CELLEN EN ORGANEN 
 

De overdracht van genetisch materiaal vindt niet alleen plaats tussen dezelfde soorten 

cellen (verticale gen transfer), maar ook tussen verschillende soorten cellen (laterale gen 

transfer). Een voorbeeld hiervan zijn de mitochondria in eukaryotische cellen, die 

ontstaan zijn uit aërobische prokaryotische eencelligen. Bij een prokaryoot is er sprake 

van een membraan met DNA hangend aan het membraan, ook zijn er enkele ribosomen. 

Wanneer deze evolueert naar een eukariotische cel, ontstaat er uit het DNA en de 

ribosomen een endoplasmatisch reticulum (ER), hierbij voegen zich de mitochondria toe. 

Mitochondria zijn ingesloten, zelf werkende bacteriën. We noemen deze vorm van 

samenleven endosymbiose. 

 

Een eukaryoot is een cel met celkern (nucleus) en honderden mitochondria. Een 

prokaryoot krijgt zijn energie enkel door het pompen van ionen over de 

buitenmembraan.  

 

De eerste stappen van eukaryotisering zijn de volgende vier: 

 Een groter inwendig oppervlak wordt gecreëerd door het verlies van de starre 

celwand en het plooien van het celmembraan; 

 Door het flexibel worden van het celmembraan wordt fagocytose mogelijk; 

 Er ontstaat een cytoskelet vanuit microtubili en microfilamenten (tubuline en 

actine); 

 Het ontstane cytoskelet maakt transport, voortbeweging en compartimentering 

mogelijk. 

 

Endosymbiotische gebeurtenissen 

Endosymbiose is het ontstaan van complexe cellen door het opnemen van eenvoudige 

cellen. De vier belangrijkste endosymbiotische gebeurtenissen zijn volgens biologe Lynn 

Margulis: 

 Aanhechting van een spirochaete bacterie: flagel; 

 Opname van een alphaproteobacterie: mitochondrion; 

 Opname van een cyanobacterie: chloroplast; 

 Opname van een eencellige roodwiercel: chloroplasten met dubbele membraan. 

 

Celorganellen 

Hieronder staan een aantal onderdelen van de cel: 

 Cytoplasma: alles binnen het plasmamembraan, maar buiten de nucleus; 

 Cytosol: alles in het cytoplasma met uitzonderingen van de organellen waar een 

membraan overzit; 

 Celmembraan: fosfolipide bilaag die cel omgeeft. 

Aan/in celmembraan zitten: 

 Glycolipiden; 

 Glycoproteïnen; 

 Transmembraaneiwitten; 

 Perifere eiwitten. 

 Celkern/nucleus: omgeven door membraan met poriën en aangehechte 

ribosomen. Er zijn donkere plekken zichtbaar (heterochromatine) met daartussen 

lichtere plekken (euchromatine); 

 Nucleolus: structuur in de nucleus waar transcriptie van ribosomaal RNA 

plaatsvindt en waar ribosomale subunits worden geassembleerd; 

 Golgi-apparaat: hier worden eiwitten en vetten verwerkt en verpakt in blaasjes. 

Ook vindt hier productie plaats en opslag van calcium en glycogeen; 

 Mitochondriën: herkenbaar aan dwarswandjes/vouwingen van binnenste 

membraan (cristae). Hier vindt synthese van ATP plaats door middel van 

oxidatieve fosforylering; 
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 Microtubuli en microfilamenten: geven structuur aan de cel. Keratines, vimentines 

en neurofilamenten zijn voorbeelden van cytoplasmatische, intermediaire 

filamenten. Nucleaire lamine is een nucleair, intermediair filament. Er zijn drie 

hoofdstructuren te onderscheiden: 

 Microtubuli (25 nm); 

 Intermediare filamenten (10 nm); 

 Actine filamenten (5-9 nm); 

o Nucleair; 

o Cytoplasmatisch. 

 

Aankleuringen 

Er zijn verschillende manieren van aankleuren, er kan aangekleurd worden met een H&E 

(hematoxilline en eosine) kleuring, hierbij krijg je een paars/roze kleur en dit kleurt in 

principe alles op het preparaat aan. Daarnaast kan er een immunoblot gemaakt worden. 

Er wordt dan aangekleurd met antistoffen, waarbij dus specifiek gekeken kan worden 

naar of er iets wel of niet op de cel zit.  

 

Weefsels 

Alle weefsels en organen groeien tijdens de embryonale ontwikkeling uit verschillende 

kiembladen. Er zijn drie kiembladen te onderscheiden: 

 Ectoderm (huid en zenuwstelsel); 

 Endoderm (darmkanaal en darmklieren); 

 Mesoderm (skeletspieren, lever, nieren en gonaden). 

De flow van weefselvloeistof wordt bewerkstelligd door de bloeddruk en het 

lymfesysteem. 

 

Typen weefsels 

Er zijn vier typen weefsels: 

 Epitheel (dekweefsel); 

 Bindweefsel: onder andere bloed en bot. Hierbij gaat het om het verbinding 

maken tussen de verschillende weefsels; 

 Zenuwweefsel: dit heeft geen extracellulaire matrix in tegenstelling tot 

bindweefsel; 

 Spierweefsel. 

De Engelse benaming voor bindweefsel is connective tissue. Bindweefsel is 

verbindingsweefsel. Bloed is bijvoorbeeld ook bindweefsel, aangezien het verschillende 

plaatsen in het lichaam met elkaar verbindt. Bindweefsel hecht aan het 

basaalmembraan, die daardoor de scheiding vormt tussen het bindweefsel en de 

andere weefsels. 

 

 

B. 1.A.1 - HC.7 ALGEMEEN BOUWPLAN MENSELIJK LICHAAM 
 

Ons lichaam hoort goed te functioneren, maar er kan uiteraard ook sprake zijn van 

disfunctie. Om disfunctie te kunnen behandelen, moet je uiteraard eerst kennis hebben 

van het menselijk lichaam. Een belangrijk onderdeel van deze kennis is de anatomie 

(ontleedkunde). Anatomie wordt gedefinieerd als kennis van de vorm en de structuur 

van het lichaam en de bijbehorende onderdelen. Bovendien moet er kennis zijn van de 

relatie tussen de vorm en de functie van lichaamsstructuren. Ook in de kliniek is de 

anatomie heel belangrijk, bijvoorbeeld wanneer er geïnjecteerd moet worden; dan moet 

bekend zijn waar er geprikt kan worden, zodat er bijvoorbeeld geen zenuw wordt 

geraakt.  
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Bouwplan 

Het menselijk lichaam is opgebouwd volgens een bouwplan. Er is een relatie met andere 

organismen, omdat er grote overeenkomsten te zien zijn. Wanneer we naar het 

dierenrijk kijken, zijn wij gebaseerd op dezelfde bouwplannen. Hierbinnen zijn er 

eenvoudige en ingewikkelde bouwplannen die op elkaar voortbouwen. Er zijn natuurlijk 

ook verschillen en daarom worden organismen geclassificeerd.  

Classificatie kan gebeuren aan de hand van fylogenie (afstammingsgeschiedenis), er 

wordt dan gekeken naar verwantschap tussen verschillende groepen dieren. Ontogenie 

is de individuele ontwikkeling van een organisme. Evolutie is pad-afhankelijk; er is geen 

weg terug.  

 

Ontwikkeling 

Alles is begonnen met eencelligen. Deze diertjes zijn erg eenvoudig, maar uiteraard niet 

primitief, aangezien ze ruim de tijd hebben gehad om door te evolueren. Uit een verband 

van meerdere cellen zijn uiteindelijk sponzen ontstaan. Deze cellen werken nog niet 

samen, ze zitten alleen samen, waardoor ze samen een omhulling hebben die ze 

beschermt. De volgende stap is het ontstaan van holtedieren. Dit zijn dieren met een 

binnen- (endoderm) en buitenlaag (ectoderm). In het endoderm wordt voedsel 

opgenomen en door het ectoderm wordt het holtedier beschermd. Een voorbeeld van een 

holtedier is een kwal. Een kwal vertoont een radiale symmetrie. Platwormen zijn een 

groep kleine diertjes die een bilaterale symmetrie vertonen, dit zijn dus de eerste dieren 

met kop en staart. Hier zijn drie weefsellagen voor nodig, zodat voor het eerst het 

mesoderm in beeld komt. De volgende stap zijn weekdieren, die een volledig maag-

darmkanaal, ademhalings- en bloedvatenstelsel bezitten. Deze dieren hebben een 

coeloom. Dit is een holte binnen het mesoderm, deze geeft ruimte voor de ontwikkeling 

van allerlei organen, zoals de nieren en de lever. Voor grote structuren is segmentatie 

ook erg belangrijk. Onze wervelkolom is hier een voorbeeld van (herhaling van ongeveer 

dezelfde structuur). Wormen zijn een voorbeeld van kleine diertjes waar heel duidelijk 

sprake is van segmentatie. Geleedpotigen (onder andere spinnen) vertonen voor het 

eerst een (zij het uitwendig) skelet. De harde buitenkant geeft extra bescherming en een 

extra kans om buiten het water goed te kunnen aarden, daar is stevigheid voor nodig. 

Omdat wij als mensen beschikken over een inwendig skelet, moet dit beschouwd worden 

als niet meer dan een zijtak, die ons de nodige informatie biedt. Stekelhuidigen zoals 

de zeester vertonen een overeenkomst met mensen bij de aanleg van het zenuwstelsel. 

In beide gevallen wordt het zenuwstelsel als een buis aangelegd, waar vervolgens de rest 

omheen wordt gevormd. Als laatste zijn er de chordadieren, die als één van de weinige 

kleine diertjes een inwendig skelet hebben. Een voorbeeld van een chordadier is een 

zakpijp. 

 

Ontwikkeling van chordadieren in grote lijnen 

1. Vertebraten: kopskelet (inclusief zintuigen en brein), ruggenmerg in wervelkolom, 

appendiculair skelet; 

2. Vissen: kieuwbogen en vinnen; 

3. Amfibieën: kieuwen-longen en ledematen; 

4. Reptielen: longen en huid; 

5. Vogels: warmbloedig en veren; 

6. Zoogdieren: placenta, haargroei en zweten (in de borst melk). 

 

Anatomie bestuderen 

Anatomie kan regionaal of systemisch bestudeerd worden. Als iets regionaal 

bestudeerd wordt, wordt naar één klein stukje van het lichaam gekeken hoe bepaalde 

dingen in elkaar zitten. Systemisch houdt in dat structuren bekeken worden in relatie tot 

elkaar, door bijvoorbeeld het hele maag-darmkanaal of zenuwstelsel te bestuderen. 

Onderdelen van de systemische anatomie zijn: 

 Bewegingsapparaat; 

 Tractus digestivus; 
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 Tractus respiratorius; 

 Tractus urogenitalis; 

 Zenuwstelsel; 

 Tractus circulatorius; 

 Lymfesysteem; 

 Endocrien systeem; 

 Integumentair systeem. 

 

 

C. 1.A.1 - HC.8 VAN DNA VIA RNA NAAR EIWIT 
 

In 2003 is voor de eerste keer het hele genoom van de mens in kaart gebracht. De tijd 

en het geld die hiervoor nodig zijn, nemen met de jaren fors af. Dit betekent uiteraard 

nog niet dat wij al in staat zijn om van het hele genoom de betekenis te snappen. Over 

het algemeen wordt DNA omgezet in mRNA, dat vervolgens wordt omgezet in een eiwit. 

Dit is nodig omdat DNA alleen maar in een lineaire vorm werkt, terwijl een eiwit alleen in 

een 3D-structuur werkt. Het DNA is een blauwdruk van de mens, maar het zorgt ook 

voor overerving van eigenschappen.  

 

 
 

Genetische code 

In 1953 maakten Watsson en Crick het eerste model van het DNA, het bleek 

dubbelstrengs te zijn, waarbij de ene streng complementair is aan de andere streng. 

Wanneer er één streng onderzocht wordt, kan de andere streng dus achterhaald worden. 

De genetische code bestaat uit triplet codes die van het 5’-uiteinde naar het 3’-uiteinde 

worden afgelezen. Er zijn drie verschillende leesramen mogelijk, waarvan er maar één 

juist is. Het DNA in de kern bevat ongeveer drie miljard basenparen, twintigduizend 

eiwitcoderende genen en zesduizend genen die coderen voor RNA. Wanneer we naar DNA 

kijken, dan zien we dat een rups en een vlinder hetzelfde genotype hebben. Zij hebben 

hetzelfde DNA, maar ze zien er wel anders uit. Het fenotype is dus wel verschillend, dit 

komt omdat er een ander deel van het DNA tot expressie komt. Het genoom is dus 

steeds hetzelfde, maar het transcriptoom is steeds verschillend, dit bepaalt samen het 

proteoom (hoeveelheid eiwitten die zorgen voor structuur en functie).  

 

Eiwitsynthese 

Het molecuul tRNA wordt in grote aantallen parallel aan het mRNA gepositioneerd, zodat 

het andere uiteinde de aminozuren in juiste volgorde kan koppelen tot een eiwit. De 

ribosomen in het cytosol zorgen voor deze eiwitsynthese. De kleine subunit van het 

ribosoom bindt mRNA en tRNA en de grote subunit biedt plaats voor de eiwitsynthese. In 

het ribosoom zit ook een soort RNA (rRNA). Dit heeft een katalytische werking en 

bevordert zo de eiwitsynthese. 

DNA Pre-mRNA mRNA Eiwit 

Transcriptie Processing Translatie 
Ribosoom 

KERN CYTOSOL 
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Aangezien tRNA en rRNA ook gecodeerd liggen in het DNA, codeert dus niet al het DNA 

voor eiwitten. Zowel een DNA als een RNA keten heeft een begin en een einde, 

respectievelijk het 5’-uiteinde en het 3’-uiteinde. 

 

Ribosoomcyclus 

Eiwitsynthese vindt plaats op ribsomen in het cytosol. De kleine subunit van een 

ribosoom bindt aan mRNA, hier vindt interactie met het tRNA plaats. In afwezigheid van 

de grote subunit. Deze komt er pas later bij. De kleine subunit bindt het mRNA op de 

plaats waar het triplet AUG zit. Nadat het mRNA tijdens translatie een stukje door het 

ribosoom is geschoven, komt de AUG vrij voor binding met een volgend ribosoom, waar 

opnieuw interactie plaatsvindt met het tRNA. Hierdoor kan een mRNA molecuul met 

meerdere ribosomen bezet zijn en dus simultaan meerdere eiwitten produceren. Als 

mRNA molecuul met meer ribosomen is bezet, is het mRNA beter beschermd. Het mRNA 

heeft een open leesraam, wat inhoudt dat er aan de 3’- en 5’-kant een stuk zit dat niet 

wordt getransleerd naar aminozuren. De grote subunit zorgt ervoor dat de eiwitten in het 

complex op de juiste plaats terecht komen. Ook vertoont de grote subunit katalytische 

activiteit, waardoor deze voor peptidebinding kan zorgen. Ribosomaal RNA wordt niet 

vertaald naar eiwitten, dit is het rRNA. Ook het tRNA wordt niet omgezet naar eiwitten, 

dit zijn enkel de dragers.  

 

Transcriptie 

Het RNA-polymerase is een groot molecuul met veel subunits dat de DNA helix zeer 

lokaal uit elkaar trekt. Vervolgens kan de matrijsstreng of de templatestreng 

afgelezen worden. Het mRNA dat wordt gevormd groeit aan de 3’-zijde en bevat dezelfde 

code als de coderende streng. Alleen is de nucleotide U een T. Het RNA-polymerase wil 

natuurlijk binden aan het begin van een gen. Dit vindt plaats door te binden aan de 

promotor (±100 bp).  

De code in de promotor geeft het startpunt aan en geeft bovendien ook aan welke streng 

moet worden afgelezen en in welke richting dit moet gebeuren. Hoe vaak een transcriptie 

plaats moet vinden staat ook gecodeerd in het gen. De enhancers spelen hierin een 

belangrijke rol, deze kunnen zich op meerdere plaatsen in het gen bevinden. Het gen is 

dus niet alleen dat wat codeert voor het eiwit, maar heeft ook informatie omtrent de 

transcriptie en niet coderende delen. Kortom, de promotor geeft aan waar de transcriptie 

moet beginnen, de enhancers activeren de transcriptie.  

 

RNA processing 

Ten behoeve van het transport, de translatie en de bescherming tegen beschadigingen 

vindt er RNA processing plaats. Dit bestaat uit drie stappen: 

 Plaatsen van cap over het 5’-einde (zodat een RNAse kan binden); 

 Plaatsen van poly-A staart over het 3’-einde (zodat een RNAse kan binden. Het 

RNApolymerase gaat nog zo’n 30 basen door, maar doordat hier geen ‘cap’ 

aanwezig is, wordt dit weer verwijderd door RNAse); 

 Splicing: Verwijderen van introns (niet coderende stukken). 

De 5’-cap zorgt ervoor dat RNAses het mRNA niet af kunnen breken. De poly-A staart is 

een stukje nonsense informatie die het 3’-einde beschermd. De cap en de poly-A staart 

vormen samen een complex, zodat het 3’- en 5’-uiteinde aan elkaar zitten tijdens 

transport. Ook worden er voor transport spliceosomen toegevoegd op de plaatsen waar 

introns zijn verwijderd. Deze spliceosomen maken uiteindelijk bij de translatie plaats 

voor meerdere ribosomen. Pas na het RNA processing kan het mRNA worden 

getransleerd. 
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D. 1.A.1 - HC.9 KOMEN TOT DE KERN VAN DE ZAAK 
 

Celkern 

In de celkern vindt opslag van genetische informatie plaats. Ook de verdubbeling van 

deze genetische informatie gebeurt in de celkern. Aangezien er geregeld beschadigingen 

optreden, moet er ook kwaliteitsbewaking plaatsvinden (reparatie). Het DNA heeft zijn 

inwerking op de cel doordat het codeert voor eiwitten.  

Door middel van transcriptie en mRNA komt de informatie van deze eiwitten tot buiten de 

celkern, ook splicing vervult hier een belangrijke rol. Het uiterlijk van de celkern ziet er 

per weefselsoort erg verschillend uit. Ook worden er ribosomale subeenheden 

aangemaakt voor het rRNA. In spierweefsel is de kern bijvoorbeeld smal en langgerekt, 

terwijl in een spermacel de kern is samengeperst tot een soort kleine kristal. In de 

dubbele membraan die de kern omgeeft zitten kernporiën voor het transport van eiwitten 

en RNA’s. De globale structuur van de celkern is zeer variabel qua grootte, dichtheid en 

vorm. Deze is in een skeletspiercel bijvoorbeeld totaal anders als in een megakaryocyt. 

In de celkern van bijvoorbeeld een levercel (hepatocyt) liggen dispers chromatine, 

gecondenseerd chromatine, een kernenvelop, een kernporie, waardoor transport gaat, en 

de nucleolus. In het gecondenseerd chromatine zitten de genen die niet worden 

afgelezen, dit is donker gekleurd op een foto, dispers chromatine is het actieve 

chromatine, dit is licht gekleurd op een foto. 

 

Chromatine 

Chromatine is onder te verdelen in euchromatine en heterochromatine. 

Euchromatine/dispers chromatine is chromatine wat in de cel wordt gebruikt en dit kleurt 

naar wit. Heterochromatine/gecondenseerd chromatine wordt juist niet gebruikt in de cel 

en kleurt naar zwart op microscopische beelden. Chromatine zit ongelijk verdeeld over de 

kern en geeft daarom een vlekkerig beeld. Het is een ophoping van DNA dat meerdere 

keren een soort van opgewonden is. Er bestaan twee fasen: dispers chromatine 

(euchromatine = transcriptioneel actief) en gecondenseerd chromatine 

(heterochromatine = silent). De dubbele helix van DNA zit twee keer om een nucleosoom 

gewikkeld, die weer is opgebouwd uit basische eiwitten (histonen), omdat DNA zuur is, 

bindt dit gemakkelijk. Vervolgens winden deze nucleosomen zich ook weer op. Op het 

moment dat de cel chromosomen gaat vormen, kan deze streng nog zo’n twee keer 

opgewonden worden. Er zijn verschillende niveaus van opvouwing: 

 Dubbele helix; 

 Basische eiwitten (histonen) vormen een complex waar DNA 2,5 keer omheen 

windt, dit is een nucleosoom; 

 Deze kralenketting is weer opgewonden, dit noemen we solenoïde; 

 Deze wordt weer verder opgewonden, tot je een chromosoom krijgt van 1400 nm. 

 

Nucleaire matrix 

De nucleaire matrix wordt ook wel kernskelet of kernmatrix genoemd en biedt 

ankerpunten waaraan het DNA kan binden. Het eiwit condensine bindt DNA-strengen als 

een soort paperclip en kan vervolgens interactie aangaan met een ander condensine-

eiwit. 

 

Chromosoom domeinen 

Er zijn 46 chromosomen in de menselijk celkern. Ieder chromosoom heeft een eigen 

domein in de celkern. Door middel van de SKY-techniek is dit mooi aan te tonen. Na een 

celdeling zie je dat de chromosomen weer precies dezelfde plaats krijgen als voor de 

celdeling. 

 

Kernenvelop en kernporiën 

Het membraan om de kern is een dubbel membraan. Het loopt over in het 

endoplasmatisch reticulum. 
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De binnenkant van de kernenvelop bestaat uit nucleair lamine, een vezelige laag. Er is 

een dubbele membraan, waarbij het buitenmembraan bijna direct verbonden is met het 

endoplasmatisch reticulum. De nucleaire lamina geeft stevigheid, maar we hebben er 

niets aan wanneer deze volledig dicht zit, daarom zijn er kernporiën. In de kernporiën zit 

een complex bestaande uit eiwitten. Deze complexen zijn polair en kunnen dus iets 

specifiek naar binnen of buiten laten. Wanneer er iets door de buitenkant herkend wordt, 

heet dit een nucleair import signaal. Andersom heet dit een nucleair export signaal 

wanneer het door de binnenkant van de kernporie herkend wordt. Eiwitten, tRNA en 

mRNA zijn stoffen die door de kernporie vervoerd worden.  

De kernenvelop verdwijnt tijdens de mitose en wordt tijdelijk opgeslagen in vesicles. Als 

de cel snel moet delen (bevruchte eicel, kankercel) legt deze alvast kernporiën aan in het 

ER: de geannuleerde lamellen. Bij deze cellen vindt dus voorraadvorming plaats.  

 

Nucleolus 

De nucleolus, ofwel het kernlichaam, ziet er in iedere cel weer anders uit. Over het 

algemeen is het een donkere ronde structuur die je middenin de celkern kan 

onderscheiden. Het is onder te verdelen in het pars fibrosa (dichte stukken) en het 

pars granulosa (korrelige stukken). De nucleolus is een soort ribosomenfabriek. 

Ribosomen worden gevormd uit eiwitten en specifieke rRNA’s. De nucleoli kunnen met 

elkaar fuseren of juist van elkaar scheiden. Het pars firbosa bevat vooral RNA moleculen, 

terwijl het pars granulosa ook al de subuntis bevat die de kern moeten verlaten. De 

genen voor ribosomale eiwitten zitten op de korte arm, de p-arm, van chromosoom 13, 

14, 15, 21 en 22. Hiervan zitten vele kopieën in de cel, ongeveer 5 clusters van 30-40 

stuks. Dit is omdat één gen niet genoeg capaciteit heeft om vaak genoeg afgelezen te 

worden met genoeg ribosomen tot gevolg. De nucleolus is een bundeling van al deze 

DNA-strengen waar de codering ligt voor ribosomen. Het aflezen van ribosoomcoderend 

materiaal vindt dus allemaal op ongeveer dezelfde locatie plaats. 

 

Spliceosomen 

Het zijn kleine, heel ingewikkelde eiwitten met katalytische RNA’s, die binden aan 

specifieke basenvolgordes. Ze zijn bedoeld om introns uit pre-mRNA te knippen, zodat de 

exonen overblijven. Dit is mogelijk, omdat er een splice donor en een splice acceptor 

is. Deze zitten respectievelijk aan het begin en aan het einde van het intron. Het eiwit 

snRNP (small nuclear ribonuclearproteins) bindt aan de splice donor en splice acceptor, 

waardoor er een lassostructuur ontstaat. Het snRNP zorgt ervoor dat de speceosomen 

gekatalyseerd worden. Het begin van het splicen wordt aangegeven door de splice donor 

en het einde door splice acceptor. Hierna bindt snRNP de exonen aan elkaar. snRNP is 

naast een eiwit ook een enzym en bevat RNA. Dit gebeurt om mRNA geschikt te maken 

om afgelezen te worden door ribosomen.  

 

Replisomen 

DNA wordt bij verdubbeling tijdens de celdeling niet op eigen plaats afgelezen. Het 

beweegt richting voorkeursplaatsen waar de replisomen in hoge concentratie aanwezig 

zijn. Hierdoor kan er geconcentreerd en efficiënt DNA verdubbeld worden. 

 

DNA-reparatie 

Er treden bij iedereen mutaties op in het DNA. DNA kan beschadigd raken tijdens 

replicatie, maar daarnaast door kankerverwekkende stoffen (carcinogeen) als rook en 

ook door cytostatica en uv-straling. Er is echter een reparatiemechanisme waarbinnen 

enzymen fouten kunnen herstellen. Deze reparatie-enzymen zijn aan te kleuren in cellen 

waar eerst röntgenstraling aan is toegediend, met de nodige beschadigingen als gevolg. 

 

Proteasomen 

Bij afbraak van een eiwit wordt deze ontwonden en vervolgens door een proteasoom 

gehaald, die de aminozurenstreng in stukjes knipt. Eiwitten worden eerst voorzien van 

ubiquitine, een soort afbraaklabel. 
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Dit label zorgt voor eerste binding met een proteasoom. De ubiquitinering is een 

zorgvuldig gereguleerd proces. In de kern zijn de proteasomen geclusterd, maar ze 

komen ook voor in het cytosol. 

 

 

E. 1.A.1 - HC.10 EIWITSTRUCTUUR EN ENZYMWERKING 
 

DNA is een sterke structuur die zelfs na honderden jaren soms nog geïsoleerd kan 

worden. Zo sterk als DNA is, zo labiel zijn eiwitten. Het zijn erg complexe structuren met 

veel verschillende bouwstenen. Omdat er sprake is van een complexe vouwing, kan je 

achteraf aan de hand van een eiwitstreng niet meer herleiden wat de originele functie 

was. Eiwitten hebben een bepaalde 3D-structuur, maar deze is flexibel, de functie hangt 

deels af van de flexibiliteit. Eiwitten hebben ontzettend veel verschillende functies in het 

lichaam. Eiwitten zijn opgebouwd uit een serie geschakelde aminozuren. De structuur 

van een aminozuur is als volgt: 

De R-groep in voorgaande afbeelding verschilt per aminozuur. Juist deze groep zorgt 

(door middel van interactie met een andere R-groep) voor de eiwitspecifieke functie. De 

amino- en carboxylgroepen worden gebruikt om de aminozuren aan elkaar te binden. De 

restgroepen bepalen de vouwingen van het eiwit voornamelijk door een hydrofoob of 

hydrofiel karakter. De hydrofobe groepen wenden zich naar binnen toe, terwijl de 

hydrofiele groepen zich juist aan de buitenkant vestigt. 

 

Driedimensionale structuur 

De aminozuurvolgorde en de aanwezigheid van water zijn bepalend voor de 3D-structuur 

van een eiwit. Er zijn drie verschillende structuurniveaus te onderscheiden: 

 Primaire eiwitstructuur: aminozuurketen op volgorde; 

 Secundaire eiwitstructuur: onderlinge binding van nabijgelegen aminozuren, dit 

kan een alfa-helix vormen of een bèta-strand; 

 Tertiaire eiwitstructuur: interactie tussen verder gelegen restgroepen/secundaire 

structuren; 

 Quaternaire eiwitstructuur: meerdere eiwitten (subunites) die aan elkaar zitten en 

die een geheel vormen. Hierdoor ontstaan verschillende soorten eiwitten, zoals 

fibreuze eiwitten en globulaire eiwitten. Bij globulaire eiwitten zitten alle 

hydrofiele groepen aan de buitenkant en alle hydrofobe groepen aan de 

binnenkant van het eiwit, bij fibreuze eiwitten zitten de hydrofobe groepen aan 

elkaar en vormen ze een laag, waarmee ze subunits aan elkaar koppelen. Dat zijn 

respectievelijk gewikkelde strengen die lange vezelachtige structuren vormen en 

eiwitten die een soort bol vormen, die goed oplosbaar zijn in water. 

De primaire structuur bepaalt dus uiteindelijk de tertiaire structuur, omdat ze de 

restgroep volgorde bepalen. 

H 
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Een eiwit heeft een N- en een C-terminale groep, dit heeft weer te maken met de 

richting. Er wordt begonnen bij het N-terminale deel en vervolgens komt de C-terminale 

zuurgroep. Bij een alfa-helix is de bindingsrichting van de dubbele binding steeds 

hetzelfde, waardoor er een helix ontstaat. Uit de helix komen de restgroepen steeds naar 

buiten. De alfa-helix wordt gestabiliseerd door waterstofbruggen die in de lengte van de 

helix lopen. Bij een bèta-strand zijn de bindingshoeken steeds om en om. De 

restgroepen staan om en om aan de boven- en onderkant van de keten. Hierdoor 

ontstaat er een plat vlak. De bèta-strand is heel erg uitgestrekt, terwijl de alfa-helix erg 

compact is. Onderling lopen bèta-strands vaak parallel of antiparallel.  

Waterstofbruggen zorgen voor verdere stabilisatie doordat de parallel lopende bèta-

strands aan elkaar hechten. De aminozuurvolgorde bepaald of er een alfa-helix of een 

bèta-strand ontstaat. 

 

Transmembraan eiwitten 

Deze eiwitten gaan door het membraan heen en komen daardoor zowel voor aan de 

intracellulaire kant als aan de extracellulaire kant te liggen. De alfahelix zit tussen de 

membranen en is dan ook hydrofoob, dit zorgt ervoor dat de eiwitten op hun plek blijven. 

Kanaaltjes ontstaan door meerdere alfahelices naast elkaar. 

 

Soorten bindingen 

De mogelijke interacties tussen peptidebindingen en/of restgroepen zijn als volgt: 

 Waterstofbruggen   (secundair/tertiair/quaternair); 

 Hydrofobe ‘krachten’  (tertiair/quaternair); 

 Vanderwaalskrachten  (tertiair/quaternair); 

 Ionogene bindingen   (tertiair/quaternair); 

 Zwavelbruggen   (tertiair/quaternair). 

Hydrofobe krachten zijn eigenlijk niet echt krachten, dat wil zeggen; er zit geen energie 

in, het heeft meer te maken met entropie (ordening). Een hydrofobe groep zorgt ervoor 

dat watergroepen eromheen erg gestructureerd zitten. Wanneer hydrofobe groepen bij 

elkaar gebracht worden, wordt water afgestoten, waardoor er minder ordening is. De 

interactie tussen de aminozuurvolgorde en water is erg bepalend voor de 3D-structuur 

van een eiwit. De bindende krachten zijn allemaal laag energetische bindingen, hierdoor 

kan een eiwit makkelijk denatureren, dit kan bijvoorbeeld door veranderingen in pH, 

temperatuur of in de sterkte van ionen. In een alfa-helix worden waterstofbruggen 

gevormd tussen peptidebindingen. Wanneer je de aminozuren per vier zou indelen, zit er 

een waterstofbrug tussen het eerste en derde aminozuur. Hierdoor ontstaat de 

helixstructuur. Bèta-strands zijn bijna altijd met meerdere, parallel aan elkaar gelegen 

strengen aanwezig. Deze gaan net als de alfa-helices onderlinge interactie aan met 

waterstofbruggen. Een voorbeeld een eiwitten waarbij quaternaire structuur belangrijk is, 

is hemoglobine. Hemoglobine bestaat uit vier eiwitten die door middel van hydrofobe 

stukken onderlinge binding aangaan. Ook collageen is een voorbeeld van een quaternaire 

structuur, omdat hier meerdere strengen in elkaar gedraaid zijn. De enige covalente 

bindingen die restgroepen onderling aan kunnen gaan, zijn zwavelbruggen. De flexibiliteit 

die in een eiwit zit is erg belangrijk voor de functie. 

 

Vouwing 

De vouwing van eiwitten gebeurt spontaan, omdat het een intrinsieke eigenschap is die 

in de aminozuurvolgorde zit opgeslagen. Omdat tijdens het transleren (co-translationeel) 

van mRNA naar eiwit er bij de eerste paar aminozuren al interactie en vouwing optreedt, 

kunnen vroege aminozuren weinig tot geen interactie meer aangaan met aminozuren die 

later worden gesynthetiseerd. Hierdoor is het lastig om in vitro vouwing te laten 

plaatsvinden met bestaande (ontvouwde) eiwitstrengen. Verder wordt de eiwitvouwing 

ondersteund door chaperone eiwitten (heat-shock proteins) en isomerase enzymen. 

Chaperonines kunnen de vouwing actief bewerken, maar kosten dus ook ATP. 

 

Bij denaturatie verliest het eiwit zijn biologische functie. Renaturatie treedt zelden op. 
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Denaturatie is meestal een onomkeerbaar proces. Het kan plaatsvinden door wijzigingen 

in de omstandigheden, zoals temperatuur of pH. Aggregatie bij eiwitten zorgt voor 

klontering en verlies van de functie. Dat renaturatie moeilijk is, terwijl een eiwit in eerste 

instantie wel goed gevouwen was, komt door de co-translatie, dit beperkt namelijk veel 

vouwingsmogelijkheden. 

 

Enzymen 

Enzymen zijn eiwitten die een katalytische functie hebben. Ze versnellen chemische 

reacties door een verlaging van de activeringsenergie.  

Het evenwicht van een reactie wordt eerder bereikt bij toevoeging van een specifiek 

enzym voor het betreffende substraat. De eerdergenoemde eiwitflexibiliteit is zeker bij 

enzymen ook erg belangrijk, omdat een vormverandering er juist voor zorgt dat de 

benodigde activeringsenergie later wordt.  

 

Michaelis-Menten kinetiek 

Dit is een theorie die omschrijft hoe de reactie met een enzym precies verloopt. De 

reactie is als volgt: 

 
E + S ↔ ES → E + P 

 

Waarin: 

 E:  enzym; 

 S:  substraat; 

 ES:  enzymgebonden substraat; 

 P:  product. 

Een overmaat van ES valt terug uiteen en een ondermaat zal tot een product leiden. De 

curve die bij de vorming van het product hoort, is een lijn die erg snel stijgt (beperkende 

factor: hoeveelheid enzym), maar na verloop van tijd steeds minder stijl gaat lopen 

(beperkende factor: hoeveelheid beschikbaar substraat). Deze curve is te omschrijven 

met één formule: 

 

V0 = ( Vmax * [S] ) / ( Km + [S] ) 

 

Waarin: 

 V0:  reactiesnelheid; 

 Vmax:  maximale reactiesnelheid; 

 [S]:  substraatconcentratie; 

 Km:  Michaelis-Mentenconstante. 

De Michaelis-Mentenconstante is die substraatconcentratie, waarbij de reactiesnelheid de 

helft van de maximale reactiesnelheid is. 

 

Allosterische enzymen 

Bij allosterische enzymen vertoont de curve een sigmoïdaal verband (S-vormig). Een 

allosterisch enzym ondergaat een vormverandering naarmate de concentratie substraat 

hoger wordt. Hierdoor verandert ook de activiteit met een andere curve als gevolg. Met 

een andere activator kan je deze vormverandering ook bewerkstelligen. Door een hele 

kleine hoeveelheid activator te hebben, kan er ineens heel veel allosterisch enzym 

worden geactiveerd. Er zijn ook enzymen die geactiveerd kunnen worden door 

fosforylering. Enzymen kennen een T- en R-vorm. De T-vorm is de actieve vorm en de R-

vorm juist de inactieve vorm. Vormveranderingen kunnen plaats vinden onder invloed 

van een substraat of andere metabolieten. 
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F. 1.A.1 - HC.11 GOEDE DOKTERS, GOEDE PATIËNTEN 
 

Voorbeelden van ethische problemen: 

 Rokers en mensen met overgewicht moeten meer betalen; 

 Levenslang gratis verzekering voor orgaandonor; 

 Euthanasie bij ongeneeslijke zieken; 

 Ingrijpen van overheid in toenemende prevalentie obesitas; 

 Zorgverzekeringen waarvan premies afhankelijk zijn van leefstijl; 

 Besnijdenis bij jongens en/of meisjes; 

 Abortus; 

 Embryo-onderzoek; 

 Hulp bij bevruchting. 

 

Ethiek 

Ethiek is de wetenschappelijke, wijsgerige reflectie op de moraal. Wat is goed, slecht en 

hoe moeten we leven en zijn? Iedereen heeft verschillende standpunten over ethische 

problemen. Belangrijk is dat je jouw eigen standpunten met goede argumenten kan 

onderbouwen. Het onderwijs over ethiek is er dan ook op gericht om studenten te leren 

argumenteren. Er worden geen kant en klare antwoorden gegeven, maar er zijn 

instrumenten en methoden om tot een goed antwoord te komen. Er wordt gebruik 

gemaakt van ethische theorieën en deze worden ondersteund door empirische gegevens. 

 

Pluralistische samenleving 

We leven in een pluralistische samenleving waarin reasonable pluralism belangrijk is. 

Het beleid van publieke instellingen wordt hierbij zo georganiseerd, dat burgers tot op 

zekere hoogte eigen beslissingen kunnen nemen en daardoor (ondanks hun grote 

verscheidenheid) samen kunnen leven. Daarbuiten is een vrije ruimte waarin mensen 

vrije opvattingen kunnen hebben. 

 

Vier ethische principes 

De vier ethische principes vormen een belangrijk analytisch instrument. De principes zijn 

als volgt: 

 Respect voor autonomie; 

 Rechtvaardigheid; 

 Geen kwaad doen (niet schaden); 

 Goed doen (wel doen). 

Geen kwaad doen lijkt een erg logisch principe. Als je echter denkt aan een Siamese 

tweeling, waarbij één van de twee bij een operatie de dood moet vinden om de ander te 

laten leven, zie je al snel dat ook dit principe soms een belangrijke rol kan spelen in 

beslissingen. Er zijn twee manieren om deze principes te gebruiken. Via de top down 

manier, je kijkt vanuit het principe en brengt dit in de praktijk, of de bottum up waarbij 

je kijkt naar een casus en daar de principes op toepast. Beide manieren zijn niet 

helemaal correct, daarom is er het wide relfective equilibruim, dit zorgt voor een 

evenwicht tussen weloverwogen overtuigingen theorieën en de feiten. Aan de hand 

daarvan moet uiteindelijk een beslissing worden genomen. Ethiek staat dicht bij recht, 

recht is een gestolde moraal. Belangrijke ethische beginselen zijn vastgelegd in de 

wetgeving.  

 

Goede dokters 

Goede dokters horen over een aantal deugden te beschikken. Hoe meer van deze 

deugden een dokter bezit, hoe beter de behandeling zal zijn voor de patiënt. Een goede 

dokter is: 

 Empathisch; 

 Betrouwbaar; 

 Realistisch over eigen kennen en kunnen; 

 Gericht op belang van de patiënt. 
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Goede patiënten 

Plichten van een patiënt die essentieel zijn voor een goede behandeling zijn: 

 Informeren van de dokter; 

 Nakomen van afspraken; 

 Hebben van een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de gezondheid, 

denk aan roken, alcoholgebruik en dergelijke. 

 

Rechten van patiënten 

Naast plichten hebben patiënten ook enige rechten. Een patiënt heeft ten eerste recht op 

informatie. Wat de dokter weet over de patiënt, moet de patiënt zelf ook te weten 

kunnen komen. Ook mag een patiënt de behandeling weigeren, wanneer de patiënt (na 

goed geïnformeerd te zijn) daartoe heeft besloten. 

 

 

Benieuwd naar de rest van deze samenvatting? 

 

SlimStuderen.nl vat alles dat je moet weten tijdens je studie Geneeskunde aan 

de EUR voor je samen. Bestel de samenvattingen eenvoudig online op 

www.slimstuderen.nl en zorg er voor dat je alle tentamens haalt! 

http://www.slimstuderen.nl/
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G. 1.A.1 - VO.1 BOTTEN, BANDEN EN GEWRICHTEN, DEEL 1 - AXIAAL 

SKELET EN BEKKEN 
 

Het axiaal skelet vormt de as van het lichaam en bestaat uit cranium (schedel), 

columna vertebralis (wervelkolom), wat bestaat uit vertebrae (wervels), sacrum 

(heiligbeen) en costae (ribben). 

De columna vertebrae is stevig doch buigzaam en is S-vormig gekromd, waardoor er ook 

wat vering is. De krommingen vinden vooral plaats in het sagittale vlak. Lordose is een 

kromming die naar dorsaal hol is, kyphose is een kromming die naar dorsaal bol is. De 

vertebrae cervicales (nekwervels) vertonen lordose, net zoals de vertebrae lumbales 

(lendenwervels). De vertebrae thoracales (borstwervels) en het sacrum vertonen 

kyphose. 

Een kromming in het frontale vlak wordt scoliose genoemd en geeft net zoals een 

overmatige lordose of kyphose vaak rugklachten. 

 

Er zijn totaal zeven cervicale wervels, twaalf thoracale wervels en vijf lumbale wervels. 

Iedere wervel bestaat uit een ventraal gelegen corpus en dorsaal hiervan de arcus 

(boog). Het geheel omsluit een ruimte die de foramen vertebralis wordt genoemd. De 

foraminae vertebrali van alle wervels vormen tezamen het canalis vertebralis 

(wervelkanaal). In dit kanaal bevindt zich het ruggenmerg.  

Het corpus vertebrae neemt naar caudaal in diameter toe. Dit komt omdat het caudale 

gedeelte van de columna vertebrae meer druk heeft te verduren. 

 

De arcus vertebrae van alle wervels draagt een zevental uitsteeksels, namelijk: 

 Eén paar dwarsuitsteeksels, die processus transversus worden genoemd; 

 Het doornuitsteeksel, die de processus spinosus wordt genoemd; 

 Twee paar gewrichtsuitsteeksels. 

Grootte en vorm van deze uitsteeksels zijn weliswaar sterk variabel, maar vertonen 

dezelfde basiskenmerken op cervicaal, thoracaal en lumbaal niveau. 

 

De processus transversus van een thoracale wervel heeft aan de ventrale zijde een 

gewrichtsvlakje. Dit is de plek waar de rib contact heeft met de wervel. 

 

Kenmerkend voor het processus transversus van alle cervicale wervels is het foramen 

transversarium. Via deze doorgangen verloopt een belangrijke arterie die een deel van 

de hersenen van bloed voorziet.  

 

De processus transversus van een lumbale wervel wordt ook wel de processus costalis 

genoemd. Dit komt door het afgeplatte, ribachtige karakter van het distale deel van dit 

uitsteeksel. Ook staat de processus costalis meer naar lateraal dan de uitsteeksels bij de 

cervicale en thoracale wervels. 

 

Tussen de corpora van opeenvolgende wervels is een discus vertebralis 

(tussenwervelschijf) gelegen. Deze schijfvormige kraakbenige structuur bestaat uit een 

vezelige buitenring met daarin een geleiachtige kern. Door deze specifieke structuur is hij 

enigszins vervormbaar, maar ook zeer drukbestendig. De specifieke structuur draagt bij 

aan de bewegingsmogelijkheden en de druk van het lichaam op de columna vertebralis. 

 

Voor bewegingen tussen twee opeenvolgende wervels zijn naast de discus 

intervertebralis ook de facetgewrichten van belang. Er zitten totaal 48 van dat soort 

gewrichtjes in de wervelkolom. De gewrichtvlakjes zijn gelegen op de processi 

articulares superiores en inferiores.  

 

De processus spinosus is bij thoracale wervels dakpansgewijs geordend, waardoor er 

nauwelijks flexie of extensie tussen de wervels kan plaats vinden.  
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Bij lumbale wervels overlappen deze uitsteeksel niet, waardoor de ruimte tussen de 

wervels wat groter wordt bij flexie en kleiner bij extensie. Bij een liquorpunctie 

(onttrekken van hersenvocht) wordt dus altijd onderin de rug geprikt. 

Tussen cervicale wervels is de meeste beweging mogelijk, dit komt door de schuine 

gewrichtsvlakjes. Tussen de thoracale wervels is er slechts een beetje rotatie mogelijk 

door de verticale gewrichtsvlakjes. Door de verticale, maar naar sagittale 

gewrichtsvlakjes is er tussen de lumbale wervels zowel extensie als flexie mogelijk. 

 

De bovenste twee halswervels zien er heel anders uit dan de rest van de wervels. De 

atlas zit boven de axis. Bij “nee schudden”draait de atlas om de dens axis (tand van de 

axis). De atlas draagt het hoofd en heeft grote gewrichtsvlakken, die worden benut bij 

het “ja schudden”. De axis heeft geen corpus ten behoeve van de dens axis. Het foramen 

vertebralis is bij de atlas en de axis vergroot, om bij het bewegen van het hoofd 

afknelling van de zenuwen te voorkomen. 

 

De integriteit van de kolom wordt in het lichaam vooral gewaarborgd door de ligamenten 

die voor en achterlangs de wervellichamen lopen en die deels ook aanhechten aan 

tussenwervelschijven.  

 

Tussen de wervels is een gepaarde doorgang aanwezig, het foramen intervertebrale 

genoemd. Dit wordt gebruikt voor uittredende zenuwen. 

 

Voor de bewegingen zijn er spieren gevestigd aan de wervelkolom. Zo zijn er voor flexie 

aan de ventrale zijde spieren verbonden tussen de wervels. Voor extensie zijn er juist 

spieren gevestigd tussen de processi spinosus. Lateroflexie wordt mogelijk gemaakt door 

de spieren tussen de processus transversi en voor rotatie zitten er spieren tussen de 

processus spinosus van de ene wervel naar de procesus transversus van een volgende 

wervel. 

 

Behalve uit thoracale wervels wordt de thorax (borstkas) gevormd door costae (ribben) 

en sternum (borstbeen). De ribben zijn beweeglijk middels gewrichten verbonden met 

de wervels, behalve de twee ‘zwevende’ ribben. De verbinding tussen costae en sternum 

bestaat uit vezelig kraakbeen.  

 

Een costa bestaat uit een capitulum (kopje), collum, tuberculum en corpus. Op 

zowel het capitulum als het tuberculum costae is een gewrichtsvlakje te vinden. De 

afgeronde zijde van het corpus van de costa wijst naar craniaal. Tussen rib en wervel kan 

er rotatie plaatsvinden, wat essentieel is bij het ademhalen. 

 

Caudaal van de wervelkolom is het sacrum gelegen. Het sacrum bestaat uit vergroeide 

wervels, meestal zijn dat er vijf. Centraal in het sacrum verloopt het canalis sacralis 

wat in feite een verlenging is van het canalis vertebralis. 

 

De os coxae (bekkengordel) maakt geen deel uit van het axiale skelet, maar is hier wel 

mee verbonden. Het wordt in feite gevormd door het linker en rechter heupbeen die vrij 

stevig met elkaar verbonden zijn via het os sacrum (heiligbeen) aan de dorsale zijde en 

aan de ventrale zijde rechtstreeks via de symphysis pubica.  

 

Het os coxae ontstaat uit drie aparte botstukken die met elkaar vergroeid zijn:  

 Os ilium (darmbeen); 

 Os pubis (schaambeen);  

 Os ischium (zitbeen). 

Al deze botdelen dragen bij aan de vorming van het acetabulum, oftewel gewrichtskom, 

waar het femur (dijbeen) in past. 
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Tussen de grote insnijding (incisura ischiadica) tussen ilium en ischium lopen 

ligamenten die als functie hebben het stabiliseren van het gewricht tussen sacrum en 

ilium (articulatio sacroiliaca). De symphysis pubica wordt gevormd door vezelig 

kraakbeen en laat slechts weinig beweging toe 

 

Het os ilium kenmerkt zich door een groot plat schaalvormig deel, de ala ossis ilii. De 

vrije craniale rand is eenvoudig palpeerbaar en mondt naar anterior uit in een punt die 

spina iliaca anterior superior wordt genoemd. De spina iliaca anterior inferior is 

niet palpeerbaar, maar ligt er onder. Aan de dorsale zijde van het os ilium zijn ook de 

spina iliaca posterior superior en de spina iliaca posterior inferior te vinden. 

Het os pubis bestaat uit twee botdelen die ieder aansluiten op het ischium, maar 

waartussen een foramen gevormd wordt. Dit foramen obturatorium is normaal vrijwel 

geheel afgesloten door een membraan van bindweefsel (het membrana obturatoria). 

Van de spina iliaca anterior superior naar een tuberculum op het os pubis verloopt het 

ligamentum inguinale, de liesband. 

 

Het os ischium draagt een opvallende knobbel, de tuber ischiadicum, en een wat meer 

spits uitsteeksel, de spina ischiadica. Dit zijn de aanhechtplaatsen van het 

ligamentum sacrotuberale en het ligamentum sacrospinale. 

 

Het bekken heeft iets weg van een trechter. Vanaf het ilium naar caudaal gaand wordt de 

ruimte smaller totdat men bij een vrij scherpe kniklijn aankomt. Deze lijn, de linea 

terminalis, markeert de overgang van het zogenaamde grote bekken naar het kleine 

bekken. Het vlak dat deze lijn omgeeft wordt wel bekkeningang genoemd. De grootte 

en vorm van het bekkeningang is verschillend tussen mannen en vrouwen. Vrouwen 

moeten namelijk kinderen kunnen baren. Bij vrouwen is de hoek tussen beide ossi pubi 

groter dan bij mannen. Tijdens de zwangerschap gaan ook verschillende ligamenten en 

de symphysis pubica wat losser zitten, waardoor een zwangere vrouw wel eens wat 

schommelig kan gaan lopen.  

 
 

Benieuwd naar de rest van deze samenvatting? 

 

SlimStuderen.nl vat alles dat je moet weten tijdens je studie Geneeskunde aan 

de EUR voor je samen. Bestel de samenvattingen eenvoudig online op 

www.slimstuderen.nl en zorg er voor dat je alle tentamens haalt! 

http://www.slimstuderen.nl/
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H. 1.A.1 - ZO.1 LUISTEREN ALS BRUGMAN 
 

Een gesloten vraag is een vraag waar alleen ‘ja’ of ‘nee’ op geantwoord kan worden. 

Gesloten vragen beginnen met een werkwoord.  

Open vragen geven meer gelegenheid om de ander zijn/haar verhaal te laten vertellen. 

Open vragen beginnen met een vragend voornaamwoord (wie, wat, waar, wanneer, 

waarom, welke, waarmee of hoe).  

 

Suggestieve vragen zijn eigenlijk gewoon zinnen, die alleen door de intonatie 

herkenbaar zijn als vraag. Een meerkeuze vraag is ook een gesloten vraag. 

Meervoudige vragen zijn meerdere gesloten vragen achter elkaar. In een gesprek met 

een patiënt dienen dergelijke vragen vermeden te worden. Zowel gesloten als open 

vragen kunnen worden gesteld in een gesprek met een patiënt. 

 

Er zijn meerdere gesprekstechnieken te gebruiken in een gesprek met een patiënt:  

 Concretiseren is het net zo lang doorvragen tot je precies weet wat er is 

gebeurd; 

 Emotionele reflectie is het verwoorden van het gevoel dat in het verhaal van de 

patiënt doorklinkt; 

 Structureren is het verhaal van de patiënt in kleinere stukjes verdelen;  

 Parafraseren is het in andere woorden herhalen wat de patiënt tegen je heeft 

gezegd. 

 

 

I. 1.A.1 - ZO.2 GRONDSLAGEN VAN DE MEDISCHE ETHIEK 
 

Als arts krijg je te maken met ethische vraagstukken. Daarom is kennis van de medische 

ethiek nuttig. Ethiek is de studie van de moraal. De moraal is het geheel van morele 

normen en waarden dat door een individu of binnen een groep, instelling of cultuur als 

een belangrijke richtlijn voor het eigen handelen wordt gezien.  

Morele opvattingen zijn cultuur- en tijdsgebonden, maar bij verantwoording mag daar 

niet op worden gesteund. Moraal en recht gaan vaak samen gepaard: stelen is immoreel 

en mag volgens de wet niet. Echter, moraal en recht zijn niet hetzelfde. Veel morele 

opvattingen zijn niet in de wet vastgelegd en niet alles wat in de wet staat, is moreel. 

 

Het morele gezichtspunt bepaalt of iets moreel kan worden genoemd. Het gezichtspunt 

heeft vier kenmerken: 

 Het is normatief; 

 Het is gericht op fundamentele, op zichzelf nastrevenswaardige doeleinden; 

 Het vereist alpartijdigheid; 

 Het is universaliseerbaar. 

 

Normen zijn concrete gedragsregels of handelingsvoorschriften die aangeven wat wij in 

bepaalde situaties behoren te doen of behoren na te laten. Waarden zijn op zichzelf 

nastrevenswaardige eigenschappen van mensen, organisaties of van een samenleving als 

zodanig. 

 

Er zijn vier ethische basisprincipes die voor een arts belangrijk kunnen zijn: 

 Principe van geen kwaaddoen of niet-schaden. De eerste vuistregel bij dit 

principe is dat de toegebrachte schade proportioneel moet zijn, dat wil zeggen dat 

de voordelen van het ingrijpen door een arts, moeten opwegen tegen de nadelen. 

Een tweede vuistregel is dat het ingrijpen subsidiair moet zijn, dat wil zeggen dat 

er moet worden gekozen voor de minst schadelijke ingreep; 

 Principe van weldoen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de normale morele 

plicht en meer dan je plicht doen.  
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Als vuistregel geldt dat je plicht groter is naarmate de nood van een ander groter 

is. Ook is er een grotere plicht als je de kennis hebt om goed te doen. Ook is de 

plicht groter om goed te doen bij iemand die je goed kent dan bij een onbekende; 

 Principe van respect voor autonomie. Iemand moet een keuze vrijwillig en 

goed geïnformeerd kunnen maken en degene moet wilsbekwaam zijn. 

 Principe van rechtvaardigheid. Mensen met gelijke behoeften moeten dezelfde 

zorg krijgen. 

 

De vier ethische principes hebben tekortkomingen. Dokters verschillen in welk principe zij 

het belangrijkste vinden. Eén principe leidt bij ethische vraagstukken vaak tot meerdere 

antwoorden. Bovendien is in de praktijk niet altijd duidelijk in hoeverre een principe van 

toepassing is. Ook kunnen principes in de praktijk met elkaar botsen. 

Paternalisme in de gezondheidszorg betekent dat een arts doet wat hij/zij het beste 

acht voor de patiënt, maar daarbij voorbij gaat aan diens eigen wil.  

Soms, als iemand wilsonbekwaam is, wordt het paternalisme gezien als zwak 

paternalisme. Wilsbekwaamheid laat zich echter niet objectief meten, maar bijvoorbeeld 

een baby is niet wilsbekwaam. Sterk paternalisme is het handelen van de arts tegen de 

wil van de patiënt in, terwijl de patiënt wel wilsbekwaam is. 

 

 

J. 1.A.1 - ZO.3 WERKEN MET WOORDEN 
 

De volgende tabel geeft een overzicht van Latijnse basiswoorden die je moet kennen. 

 

Latijnse benaming Betekenis 

Abdomen  Buik 

Abductie Zijwaartse beweging van het lichaam af 

Adductie  Zijwaarste beweging naar het lichaam toe 

Ala Vleugel 

Angulus  Hoek 

Anteflexie  Het voorwaarts bewegen/optillen van een arm of been 

Anterior  Aan de voorkant 

Anulus  Ring 

Apex  Top 

Aponeurosis  Peesplaat 

Arcus  Boog 

Arteria  Slagader 

Articulatio  Gewricht 

Biceps  Tweehoofdige spier 

Brachium Arm 

Brevis Kort 

Canalis  Kanaal 

Capitulum  Kopje, hoofdje 

Cartilago  Kraakbeen 

Cauda  Staart 

Caudaal  In de richting van de staart(uiteinde van het lichaam) 

Cervix Nek, hals 

Collum  Hals 

Columna  Kolom 

Communis  Gemeenschappelijk 

Cornu  Hoorn 

Corpus  Lichaam 

Craniaal Vanaf de kop gezien 

Cutis Huid 
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Dens Tand 

Depressie Naar beneden trekken van het schouderblad 

Distaal Meer van de romp afgelegen 

Dorsaal Aan de rugzijde 

Dorsaalflexie Beweging van de voet/pols richting de voetrug/handrug 

Dorsum Rug 

Elevatie Omhoog bewegen van het schouderblad 

Eminentia Verhoging 

Endoratie Naar binnen draaien 

Eversie Beweging van de voetzool naar lateraal 

Exorotatie Naar buiten draaien 

Extensie Strekking van een gewricht 

Facies Gelaat, aangezicht, aanzicht 

Fascia Peesblad, omhullend bindweefselvlies 

Fasciculus Bundel 

Fissura Gleuf 

Flexie Buiging 

Foramen Gat, opening 

Fossa Uitholling 

Frontaal vlak Verdeling van het lichaam in een voor- en achtergedeelte 

Glandula Klier 

Incisura Insnijding 

Inferior Onder gelegen 

Insertio Aanhechtingsplaats van een spier 

Inversie Beweging van de voetzool naar mediaal 

Lamina Plaat 

Lateraal Naar de zijde van lichaam 

Lateroflexie Opzij buigen 

Ligamentum Band 

Longissimus Langst 

Longus Lang 

Magnus Groot 

Major Groter 

Maximus Grootst 

Meatus Doorgang, kanaal, opening, uitmonding 

Mediaal Naar het midden van het lichaam 

Medius Middelste 

Membrana Vlies, membraan 

Minimus Kleinst 

Minor Klein 

Musculus Spier 

Nervus Zenuw 

Obliquus Schuin 

Origo Oorsprong van een spier 

Os Bot 

Palmair flexie Buiging van de pols richting de handpalm 

Pars Deel, gedeelte 

Parvus Klein 

Pelvis Bekken 

Plantairflexie Buiging van de voet richting de voetzool 

Posterior Aan de achterkant 

Processus Uitsteeksel 

Pronatie Het draaien van de onderarm of het onderbeen naar binnen 

Protractie Schouderblad naar voren trekken 
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Proximaal Dichtbij het lichaam gelegen 

Radiaal Dichter bij de radius (= spaakbeen) 

Retractie Schouderblad naar achteren trekken 

Rectus Recht 

Retroflexie Het achterwaarts bewegen/optillen van arm of been 

Rostraal In de richting van het hoofd 

Sagittaal vlak Verdeling van het lichaam in een linker- en rechterdeel 

Spatium Ruimte 

Spina Doorn 

Sulcus Groeve 

Superior Hoger gelegen 

Supinatie Handpalm naar anatomische houding draaien 

Tendo Pees 

Thorax Borstkas 

Transversaal vlak Verdeling van het lichaam in een boven- en onderkant 

Triceps Driehoofdige spier 

Truncus Stam 

Tuber Knobbel 

Tuberculum Knobbeltje 

Tuberositas Knobbelachtige verhevenheid 

Ulnair Dichter bij de ulna (= ellepijp) 

Vena Ader 

Ventraal Vanaf de buik gezien 

 

 

K. 1.A.1 - ZO.5 VAN DNA NAAR RNA NAAR EIWIT 
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bouwstenen en 

structuureigenschappen van DNA, RNA en eiwitten. 

 

Categorie Onderverdeling Bouwsteen/

eigenschap 

DNA RNA Eiwit 

Stikstofbasen Pyrimidines (6-ring) Cytosine (C) 

Thymine (T) 

Uracil (U) 

x 

x 

x 

 

x 

 

Purines (5+6-ring) Adenine (A) 

Guanine (G) 

x 

x 

x 

x 

 

Suikers Hexose (C6) Glucose    

Pentose (C5) Desoxyribose 

Ribose 

x 

 

 

x 

 

Aminozuren     x 

Structuureigen

schappen 

 Alpha-helix 

Dubbel-helix 

 

x 

 x 

Bèta-sheet   x 

 

Er zijn verschillende soorten RNA’s. Messenger RNA (mRNA) bevat het codon voor de 

aminozuurvolgorde. Transfer RNA (tRNA) vertaalt het codon in het mRNA naar een 

aminozuur. Tenslotte geeft het ribosomaal RNA (rRNA) de structuur aan het ribosoom 

en speelt een rol bij de vorming van de peptidebindingen. Van het mRNA zijn er tussen 

de 10000 en 15000 verschillende moleculen per cel, van het tRNA ongeveer 50 en van 

het rRNA slechts 4. Deze grote verschillen in aantallen zijn te verklaren aan de hand van 

de functie. Er is namelijk één soort mRNA molecuul nodig voor één bepaald gen. Voor elk 

specifiek codon is er een specifiek tRNA molecuul nodig. Er zijn een aantal tRNA 

moleculen die meer dan één specifiek codon kunnen herkennen.  
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Er is maar een beperkte hoeveelheid variatie mogelijk in de codons, waardoor er ook 

maar ongeveer 50 verschillende tRNA moleculen nodig zijn.  

Alle ribosomen zijn gelijk en elk ribosoom is slechts opgebouwd uit vier verschillende RNA 

moleculen. Daarom zijn er maar vier verschillende rRNA moleculen.  

 

DNA synthese wordt replicatie genoemd. RNA synthese wordt transcriptie genoemd. 

Het aflezen van de basevolgorde in mRNA door tRNA wordt translatie genoemd.  

DNA en RNA bestaan uit twee complementaire nucleotideketens, die een 5’- en 3’-

uiteinde hebben. Complementariteit is baseparing tussen anti-parallelle strengen.  

De sequentie (basevolgorde) wordt geschreven in een lettercode (A, C, G, U of T) en 

gaat van 5’ naar 3’, omdat de synthese van een nucleotideketen altijd begint bij de 5’ 
uiteinde. Dit wordt geschreven als 5’  3’. 

 

Ook een eiwit heeft twee verschillende uiteinden. Er wordt dan gesproken van een N-

terminus en een C-terminus. De N-terminus is het uiteinde met de vrije NH2-groep. De 

C-terminus is het uiteinde met de vrije COOH-groep. Eiwitsynthese begint met het N-

terminale aminozuur. De aminozuurvolgorde van een eiwit wordt altijd geschreven van N 
 C.  

 

Bij de synthese van mRNA wordt maar één van de twee strengen DNA afgelezen, dit 

wordt de template of matrijs-streng genoemd. De andere streng wordt de coding of 

coderende streng genoemd. De basevolgorde van de coderende DNA streng is identiek 

aan die van het mRNA, met de uitzondering dat de T in het DNA, een U in het mRNA is. 

Bij de eiwitsynthese wordt de basevolgorde in het mRNA afgelezen in blokjes van drie 

nucleotiden. Deze blokjes van drie worden tripletten of codons genoemd. Ieder triplet 

codeert voor een specifiek aminozuur. Dit wordt de genetische code genoemd.  

Er zijn vier verschillende nucleotiden, dus (43 =) 64 verschillende tripletcodes. Daarvan 

coderen er 61 voor een aminozuur. De overige 3 tripletcodes coderen voor een 

stopcodon. Er zijn 20 verschillende aminozuren. Als een eiwit 10 aminozuren lang is, zijn 

er dus 2010 verschillende eiwitten mogelijk.  

 

Theoretisch gezien kan een mRNA molecuul op drie manieren worden gelezen, dat wil 

zeggen dat er drie mogelijke leesramen zijn. Maar in de werkelijkheid is er maar één 

leesraam mogelijk, omdat de synthese begint bij de AUG. Dit codeert voor methionine. 

Elk nieuw gesynthetiseerd eiwit begint met methionine.  

 

Veranderingen in het DNA worden mutaties genoemd. Bij puntmutaties is slechts één 

enkele nucleotide veranderd, ingevoegd of verwijderd. Er worden verschillende 

puntmutaties onderscheden: 

 Silent mutatie, hierbij is er geen verandering in de aminozuurvolgorde of 

eiwitstructuur/functie; 

 Missense mutatie, hierbij is een aminozuur vervangen door een ander 

aminozuur. Verandering van de eiwitstructuur/functie is mogelijk; 

 Nonsense mutatie, hierbij is de code voor een aminozuur veranderd in een 

stopcodon. Het N-teminale deel van het eiwit is normaal, maar het C-terminale 

deel ontbreekt. Het eiwit is korter en verandering van de eiwitstructuur/functie is 

mogelijk; 

 Frame-shift, hierbij is het N-terminale deel van het eiwit normaal, maar het C-

terminale deel is sterk veranderd ten gevolge van een ingevoegde nucleotide. De 

eiwitstructuur/functie verandert ernstig. Het eiwit is meestal korter dan normaal, 

omdat de kans 3/64 is dat elk volgende codon een stopcodon is. 

 

Bij kernhoudende cellen vindt transcriptie plaats in de kern en translatie in het cytosol.  

Voordat het RNA vanuit de kern naar het cytosol wordt getransporteerd, wordt het RNA 

aangepast om de stabiliteit te vergroten. Twee van deze aanpassingen zijn 5’ capping 

en 3’-poly A tailing.  
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5’ capping houdt in dat trifosfaatgroep aan het 5’ uiteinde van het mRNA wordt 

vervangen door de ‘cap’. Later speelt deze ‘cap’ een rol bij de ribosomale herkenning van 

mRNA.  

3’-poly A tailing houdt in dat aan de 3’ kant van het mRNA vaak enkele honderden 

adenine nucleotiden worden toegevoegd. Dit voorkomt degradatie van het mRNA, 

daarnaast is het kenmerkend voor mRNA dat gereed is de celkern te verlaten. 

Bovendien bestaat het primaire RNA transcript uit intronen en exonen. Intronen zijn 

niet-coderende delen en worden er dus “uitgeknipt”, waardoor de coderende delen, de 

exonen, overblijven. Dit proces wordt splicing genoemd. Het grootste gedeelte van het 

gen bestaat uit intronen. Het mRNA bevat geen intronen meer als het de kern verlaat 

voor de translatie.  

 
 

Benieuwd naar de rest van deze samenvatting? 

 

SlimStuderen.nl vat alles dat je moet weten tijdens je studie Geneeskunde aan 

de EUR voor je samen. Bestel de samenvattingen eenvoudig online op 

www.slimstuderen.nl en zorg er voor dat je alle tentamens haalt! 

http://www.slimstuderen.nl/
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M. 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


Informatiebrochure Geneeskunde EUR SlimStuderen.nl  

 

 

 
Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

  

28 

N. 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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O. 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  
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