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Ha eerstejaars! 

 

Jullie hebben al het een en ander gezien van het AMC en kennisgemaakt met de MFAS, 

de leukste studievereniging van Nederland, dus de eerste indrukken zijn al binnen. Nu 

lijkt alles ongelooflijk groot en onoverzichtelijk, maar binnen no time zal je merken dat je 

de weg naar de collegezalen, de Medische Bibliotheek en natuurlijk de Epsteinbar kunt 

dromen. 

 

Geneeskunde studeren op het AMC is leuk, maar er moet natuurlijk ook tijd overblijven 

om andere dingen te doen. Amsterdam is veel te spannend om ‘m niet te gaan 

ontdekken, zowel het dag- als het nachtleven. Daarom helpt SlimStuderen.nl je graag bij 

het halen van je eerste bachelorjaar. En ook daarna zullen we er voor je zijn. Voor elk 

blok worden samenvattingen geschreven, die zowel online (http://www.slimstuderen.nl) 

als in de boekenservice bij de MFAS te koop zijn. Zo kom je al die tentamens wel door! 

 

Direct aan het begin van elk blok kunnen de samenvattingen al online besteld worden in 

een zogenaamde pre-order. Zodra de samenvattingen gereed zijn, zullen ze worden 

verzonden naar het opgegeven adres. Neem alvast een kijkje op de website en maak een 

account aan. Vanaf dit studiejaar zullen we je ook op de hoogte houden over de 

webshop-openingen, geplaatste supplementen en leuke acties via de Facebookgroep 

(https://www.facebook.com/groups/SlimStuderen.UvA.Geneeskunde). Word snel lid! 

 

Hierbij krijg je een deel van de eerste collegeweek. Let op: het betreft een samenvatting 

van afgelopen studiejaar (2014-2015)! Het is dus mogelijk dat de inhoud of volgorde van 

de colleges is gewijzigd. 

 

Alvast veel plezier voor komend jaar & 

Maak het jezelf niet te moeilijk! 

 

Groetjes, 

 

SlimStuderen.nl 

  

http://www.slimstuderen.nl/
https://www.facebook.com/groups/SlimStuderen.UvA.Geneeskunde
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A. Week 1 – Bouwplan mens I 
 

Definities 

Anatomie (of ontleedkunde) is de leer van de normale ordening en bouw van het 

lichaam. De term anatomie is ontleend aan het Griekse woord anatemnein, dat 

opensnijden betekent. 

 

Embryologie is de leer van de normale ontwikkeling van het menselijk lichaam vóór de 

geboorte, vanaf de conceptie tot en met de aanleg van de organen. 

 

Opbouw menselijk lichaam 

 Atoom, kleinste chemische unit. 

 Molecuul, een groep atomen die samengaan. 

 Organel, een groep moleculen die samenwerken. 

 Cel, een groep organellen die samenwerken. 

 Weefsel, een groep van dezelfde cellen die samenwerken. 

 Orgaan/Structuur, een groep verschillende weefsels die samenwerken. 

Let wel: een orgaan is uniek, een structuur is een veelvoud (botten, bloedvaten). 

 Orgaansysteem, een groep organen of structuren die samenwerken. 

 Organisme, een groep samenwerkende orgaansystemen: het individu. 

 Samenleving, een groep individuen die samenwerken. 

 

Onderverdeling anatomie 

Afhankelijk van de wijze waarop de bouw van het menselijk lichaam bestudeerd wordt, is 

de volgende indeling gemaakt: 

 Oppervlakte anatomie: de leer van de onderlinge relaties tussen de uitwendige 

lichaamsvorm en de inwendig gelegen lichaamsdelen; 

 Systematische anatomie: de leer van de bouw van de afzonderlijke weefsels, 

organen en orgaanstelsels; 

 Topografische anatomie: de leer van de ligging van de verschillende structuren 

ten opzichte van elkaar; 

 Klinische anatomie: wat een praktiserend arts ermee kan; 

 Functionele anatomie: de leer van de samenhang tussen vorm en functie. 

 

Terminologia Anatomica 

Er zijn internationale afspraken over de naamgeving van de structuren van het menselijk 

lichaam (-het zijn er namelijk bij benadering 13.500), die wordt aangeduid als 

Terminologia Anatomica. De officiële naamgeving komt uit het Latijn en Grieks. Toch 

is in toenemende mate sprake van gemengd taalgebruik, zowel in de Nederlandstalige- 

als in de Engelstalige literatuur. In Nederland houdt men de naamgeving van het Latijn 

én Engels aan. Hieronder is aangegeven hoe de naamgeving in zijn werk gaat. 

 

Latijn Engels 

Soort structuur ader = vena Meerdere/welke rechts = right 

Waar hoort het bij lever = hepar Waar hoort het bij lever = hepatic 

Meerdere/welke rechter = dexter Soort structuur ader = vein 

Naam vena hepatica dexter Naam right hepatic vein 
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Plaats en positie 

Om aan te geven waar structuren zich in het menselijk lichaam bevinden en hoe de 

verhoudingen ten opzichte van elkaar zijn, maakt men gebruik van: 

 Assen; 

 Vlakken; 

 Positie termen. 

 

Assen 

Er zijn in totaal drie lichaamsassen: 

 Longitudinale as (Z-as); 

- Boven: craniaal (superieur/superior); 

- Onder: caudaal (inferieur/inferior); 

 Sagittale as (X-as); 

- Voor: ventraal (anterieur/anterior); 

- Achter: dorsaal (posterieur/posterior); 

 Transversale as (Y-as); 

- Opzij: lateraal - mediaal - lateraal 

- In het midden: mediaan. 

 

Vlakken 

Er worden vier vlakken onderscheiden: 

 Mediaan vlak: het vlak van symmetrie, het verdeelt het lichaam in een rechter 

en een linker helft. 

 Sagittaal vlak: een vlak evenwijdig aan het mediane vlak. 

 Transversaal vlak: een vlak loodrecht op de longitudinale as. 

 Coronaal vlak: een vlak loodrecht op de sagittale as. Dit vlak wordt ook wel het 

frontaal vlak genoemd. 

 

Positie termen 

Om aan te geven hoe structuren ten opzichte van elkaar liggen, gebruikt men de 

volgende termen: 

 

Betekenis Beschrijving/spreektaal Bijv.naamw. in naam 

Hoger dan Craniaal van Superior 

Lager dan Caudaal van Inferior 

Meer naar voren dan Ventraal van Anterior 

Meer naar achteren dan Dorsaal van Posterior 

Meer naar opzij dan Lateraal van Lateralis 

Meer naar ’t midden dan Mediaal van Medialis 

Tussenin gelegen Intermediair Intermedius 

Oppervlakkig (Superficiaal) Superficialis 

Diep Diep Profundus 

 

De volgende termen gebruikt men voor het aangeven van ledematen en orgaanstelsels 

ten opzichte van de romp: 

 

Waar Betekenis Benaming  

Dichter bij de romp/ 

oorsprong/begin van 

Proximaal van Proximalis 

Verder van de romp/ 

oorsprong/begin van 

Distaal van Distalis 

 

Voor de positie van het gehele lichaam wordt gebruik gemaakt van de anatomische 

stand: de persoon staat rechtop, kijkt naar voren, de armen langs het lichaam met de 

handpalmen naar voren, de voeten recht met de tenen naar voren. 
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Elementen van het bouwplan 

De verschillende componenten van vertebraten, gewervelde dieren, zijn volgens een 

uniek plan opgebouwd. De kenmerkende ordening van het geheel aan unieke 

eigenschappen wordt het bouwplan genoemd. Zo beschikken vertebraten, en dus ook de 

mens, over: 

 Bilaterale symmetrie; 

 Segmentatie; 

 Polariteit. 

 

Bilaterale symmetrie 

De ene kant van het lichaam is in essentie een spiegelbeeld van de andere kant. Dit 

noemt men bilaterale symmetrie. Het spiegelvlak is het mediane vlak. 

 

Segmentatie 

Bij vertebraten is de segmentatie beperkt. Alleen wervelkolom, ribben en bijbehorende 

musculatuur vertonen een segmentaal karakter. Dit wil zeggen dat ze bestaan uit een 

herhaling van min of meer gelijke elementen, gerangschikt in de lengterichting van het 

lichaam. 

 

Polariteit 

Het lichaam kent een duidelijke polariteit. Een ventrale- en een dorsale zijde kunnen 

duidelijk herkend worden, evenals een craniale- en een caudale zijde. 

 

Basis bouw 

Bekijkt men de mens van buiten naar binnen, dan komt men de volgende onderdelen 

tegen: 

 Huid (cutis); 

 Onderhuids bind- en vetweefsel (subcutis); 

 Fascie (verdichting van bindweefsel); 

 Spieren, skeletdelen en organen; 

 Fascie en bind- of vetweefsel; 

 Lichaamsholte. 

 

Bij het bekijken van de ledematen ontbreken de organen en de laatste twee 

bovengenoemde punten. 

 

Lichaamsholten 

Men deelt de lichaamsholten in door middel van transversaal vlakken op verschillende 

hoogtes. Hoe hoger het vlak, hoe meer buikholtes. Zo onderscheidt men de 

lichaamsholten in het abdomen en de thorax: 

 Abdomen (buik); 

- Onder de navel één buikholte; 

- Boven de navel een linker- en rechter buikholte; 

 Thorax (borst); 

- Twee pleuraholtes met longen; 

- Eén pericardholte met hart. 
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B. Week 1 – Patroonvorming en differentiatie  
 

Elementen van het bouwplan van de mens: 

 Polariteit; 

 Bilaterale symmetrie (met als uitzondering thorax- en abdomenorganen); 

 Kiembladen; 

 Lichaamsholten; 

 Segmentatie; 

 Chorda; 

 Kieuwbogen. 

 

De volgende basisprincipes liggen ten grondslag aan de totstandkoming van het 

bouwplan: 

 Differentiatie; 

 Patroonvorming; 

 Morfogenese. 

 

Differentiatie 

Differentiatie is het proces waarbij cellen structureel van elkaar gaan verschillen en 

specifieke functies krijgen. De eerste celdelingen hebben identieke cellen als resultaat. 

Hoe meer cellen er ontstaan, hoe meer deze gaan verschillen. Een belangrijke oorzaak 

voor deze verschillen zijn invloeden van buitenaf. 

Alle cellen in het menselijk lichaam hebben in theorie de mogelijkheid om alle genen tot 

expressie te brengen. Echter, tijdens de ontwikkeling van deze cellen vindt 

weefselspecifieke restrictie plaats, waardoor sommige functies niet doorontwikkeld 

worden. Hierbij worden genen als het ware uitgezet.  

 

Patroonvorming 

Patroonvorming is het proces waardoor een ruimtelijk patroon ontstaat, wat ervoor zorgt 

dat een geordende ontwikkeling van het lichaam ontstaat. De eerste stap van 

patroonvorming is de informatie uit de omgeving van een cel, die aan de cel laat weten 

waar de cel zich bevindt. Vervolgens interpreteren de cellen dit volgens hun 

oorspronkelijk genetische programma, ook als ze andere positionele informatie krijgen.  

 

Als cellen aan een grote hoeveelheid morfogenen, de zogenaamde HOX-genen, worden 

blootgesteld, ontwikkelen cellen zich in een andere richting, afhankelijk van de 

drempelwaarde van de cellen voor deze stof. Hier halen cellen hun identiteit vandaan en 

daarmee leren ze wat hun plek in het lichaam zal worden. De HOX-genen zorgen ervoor 

dat specifieke transcriptie van DNA plaatsvindt. 

 

Bepaling van de assen 

In de vroege ontwikkeling van een embryo ontstaat de blastocyste. Deze cyste nestelt 

zich in de baarmoederwand. De manier waarop deze cyste zich innestelt, bepaalt de 

eerste as, de ventrale- of dorsale as. De tweede as die bepaald wordt, is de caudale- of 

craniale as. Deze wordt willekeurig bepaald. Na vastlegging van deze as is logischerwijs 

de derde as ook bepaald (links/rechts). De bepaling van assen wordt geregeld door de 

Knoop van Hensen, die met trilharen bedekt is. De Knoop van Hensen zorgt ervoor dat 

de vloeistoffen, die vervoerd moeten worden voor de bouw van het embryo, 

voortvloeien. De trilharen veroorzaken een hele sterke stroming naar links. Op die 

manier weet het embryo wat links en rechts is.  

 

Wanneer de trilharen niet goed functioneren, ontstaat situs inversus (organen liggen 

gespiegeld in het lichaam). Het percentage waarbij dit ontstaat, is 50%.  

Het normale beeld heet situs solitus. Alles tussen een situs solitus en een situs inversus 

in wordt situs ambiguous genoemd. Dat is gevaarlijk en leidt tot complicaties, omdat 

slechts enkele organen gespiegeld liggen. 
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C. Week 1 – Bouwplan cel I 
 

De hoeveelheid cellen in het menselijk lichaam is gelijk aan 10.000 keer de menselijke 

wereldbevolking. Cellen zijn zeer dynamisch. Dit komt vooral door het cytoplasma in de 

cel. Celbiologen kleuren onderdelen van de cel om ze te bestuderen. 

 

Kenmerk en definitie van een cel 

Een cel bevat verschillende organellen met een specifieke taak, die nergens anders in 

het lichaam plaats kan vinden. Dit betekent dat een cel complexe taken uit kan voeren. 

Een van deze taken is het vermogen om te delen. Zo kunnen cellen een nieuwe cel 

vormen. Dit is de kleinste georganiseerde vorm van leven. 

 

Symbiose 

Symbiose is het proces waarbij eencelligen zich samenvoegen en zo een meer complex 

organisme vormen.  

 

Mitochondriën 

Het mitochondrium is een organel in cellen en stamt af van bacteriën die ooit een cel 

zijn binnengedrongen. Ze zijn waarschijnlijk in de cel gebleven, omdat ze hier van nut 

waren door omzetting van zuurstof in energie, in de tijd dat zuurstof giftig was voor 

organismen. 

 

Epitheelcel 

Een epitheelcel is een afsluitende cel tussen bijvoorbeeld de darmen en de binnenkant 

van het lichaam (milieu interieur). Het epitheel bestaat uit gedifferentieerde cellen, die 

zijn gevormd uit stamcellen. 

 

Dunne darm 

De wand van de dunne darm is bekleed met villi (uitsteeksels) en crypten (de holtes 

tussen de villi) om het oppervlakte van de darmwand te vergroten. 

 

Er komen verschillende celtypen voor in de crypten van de dunne darm: 

 Onderaan de crypte bevinden zich cellen die afweerstoffen maken voor het 

darmkanaal; 

 Enterocyten in de crypte halen voedingsstoffen binnen;  

 Slijmbekercellen zorgen voor slijmproductie in het darmkanaal; 

 Endocriene cellen maken hormonen aan;  

 Stamcel zorgen voor vernieuwing van het darmepitheel. 

 

Al deze cellen zijn afkomstig uit dezelfde stamcel, met verschillende differentiatie.  

Differentiatie vindt plaats door informatie die vanuit de rest van het lichaam aankomt bij 

de stamcel.  

Darmepitheelcellen gaan niet lang mee (3-5 dagen), omdat stamcellen erg veel cellen 

aanmaken. Dode cellen verlaten het lichaam met de ontlasting.  

 

Virus 

Een bacterie is een cel, maar een virus niet. Een bacterie kan zichzelf namelijk 

voortplanten. Een virus doet dit op een andere manier. Een virus bezit genetische 

informatie in de vorm van RNA of DNA. 

Nadat een virus een cel binnen is gedrongen kopieert hij zichzelf daar door eiwitten van 

de gast-cel te gebruiken, en maakt nieuwe virusdelen aan uit eiwitten. Gekopieerde 

virussen verlaten cel daarna weer.  
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D. Week 1 – Bouwplan cel II - Membranen & Organellen 
 

Membranen en compartimentalisatie 

De eukaryote cel is gecompartimenteerd door membranen. Dit wil zeggen dat de cel 

verschillende organellen bevat die van elkaar worden gescheiden door middel van 

membranen. Ieder organel heeft immers zijn eigen milieu waarbinnen het zijn functie 

heeft, die niet gestoord moet worden door andere organellen. Denk maar eens aan een 

huis met vertrekken. Elk vertrek heeft zijn eigen functie, die van elkaar zijn gescheiden 

door wanden en deuren. 

 

Celmembraan 

Een celmembraan is een omhulsel van een cel, bestaande uit een dubbele laag 

fosfolipiden. Deze fosfolipiden hebben een hydrofiele (water aantrekkende) fosfaatgroep 

en hydrofobe (waterafstotende) lipide staarten. Dergelijke membranen zorgen voor een 

fysieke scheiding van: 

 Compartimenten binnen de cel; 

 Intra- en extracellulair milieu. 

 

In membranen ‘drijven’ vele functionele eiwitten. Deze eiwitten kunnen vrij bewegen 

door het membraan, maar ze kunnen ook verankerd zijn door cross-linking. Men 

onderscheidt vier soorten cross-linking: 

 Intracellulaire cross-linking, waarbij de eiwitten zijn verbonden met het cyto-

skelet; 

 Extracellulaire cross-linking, waarbij de eiwitten zijn verbonden met de matrix of 

receptoren; 

 Intercellulaire cross-linking, waarbij een cel-cel interactie plaatsvindt; 

 Cross-linking in weefsel, zoals bij epitheelcellen. 

 

Membraaneiwitten in epitheelcellen 

Tussen epitheelcellen vindt geen vrije diffusie en eiwit-migratie plaats. 

Epitheelcellen, zoals in het darmkanaal, zijn op vier manieren aan elkaar verbonden: 

 Tight junction, een structuur waarmee cellen aan elkaar vastzitten. Een tight 

junction is een band die aan de bovenkant helemaal om de cel gaat, waardoor er 

niks tussen de cellen door kan. Ook de verschillende eiwitten kunnen niet gaan 

zwerven. 

 Adhesion belt, band om de gehele cel, die ervoor zorgt dat de cellen bij elkaar 

blijven. 

 Desmosoom, een structuur waarmee cellen aaneen zitten; 

 Gapjunction, waarbij cytoplasmatische communicatie tussen de cellen 

plaatsvindt. 

 

Ook worden de epitheelcellen aan de onderkant gebonden aan het basale lamina 

(lamina basalis). 

 

Opname en afgifte van partikels en wateroplosbare moleculen 

De opname en afgifte van partikels en de in wateroplosbare moleculen vindt plaats door 

middel van: 

 Exocytose; 

 Endocytose; 

- Fagocytose: partikels; 

- Pinocytose: moleculen; 

 Afsnoering. 
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Exocytose 

Bij exocytose scheidt de cel een of meerdere stoffen uit via blaasjes die samensmelten 

met het celmembraan. Deze blaasjes kunnen door de cel geproduceerde eiwitten of 

afvalstoffen bevatten. 

 

Endocytose 

Bij endocytose neemt de cel een of meerdere stoffen op, waarbij de membraan zich om 

deze stof vouwt. Hierdoor ontstaat er een blaasje in de cel met de opgenomen stof. 

Endocytose kan leiden tot: 

 Recycling, waarbij de opgenomen stof geheel of gedeeltelijk wordt uitgescheiden, 

zoals bijvoorbeeld receptoren; 

 Afbraak (fagocytose), waarbij de binnengebrachte stof geheel of gedeeltelijk 

wordt afgebroken; 

 Afgifte aan het bloed (transcytose), waarbij de stof vanuit het blaasje wordt 

overgedragen aan het bloed. 

 

Fagocytose van bacterie 

Allereerst wordt de bacterie door middel van endocytose opgenomen in de macrofaag. 

Het blaasje dat nu is ontstaan, heet een fagosoom. De fagosoom fuseert met 

lysosomen, waardoor er een fagolysosoom ontstaat. De lysosomen bevatten enzymen 

die eiwitten afbreken. De enzymen zijn echter alleen actief in een zuur milieu. De pH 

moet dus dalen. Om dit te bewerkstelligen wordt water in de fagolysosoom gepompt. 

Vervolgens kan het fagosoom worden afgebroken. 

 

Cystic fibrosis 

Ionkanalen zorgen voor transport van waterstofionen of andere elektrolyten. Dit 

transport gaat tegen de gradiënt in en is ATP afhankelijk. Bij gezonde longepitheelcellen 

zijn er twee ionkanalen aanwezig, een chloride- en een natriumkanaal. Het 

chloridekanaal haalt chloride-ionen uit de cel. Het natriumkanaal haalt natriumionen de 

cel in. Water zal door osmose de cel uitgaan. Bij patiënten met cystic fibrosis, 

taaislijmziekte, is het chloridekanaal afwezig of defect, waardoor chloride-ionen niet uit 

de cel kunnen. Natriumionen komen wel binnen via de natriumkanalen. Het slijm wordt 

dik en bacteriën blijven achter, die leiden tot het vernietigen van de cel. 
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E. Week 1 – Bouwplan cel III - Kern & Eiwitsynthese 
 

Bacterie 

Een bacterie (prokaryote cel, dus zonder celkern) kan zich voortplanten, maar doet dit 

door middel van insnoering. Er zitten geen compartimenten in de cel, zoals bij de mens. 

De cellen zijn kleiner dan menselijke cellen, namelijk een grootte van een 

mitochondrium. 

 

Virus 

Een virus is geen cel en kan zichzelf niet zelfstandig voortplanten, daarom vindt de 

voortplanting van een virus plaats in een door het virus geïnfecteerde cel. Er worden 

nieuwe viruspartikels in de cel gemaakt en vervolgens afgegeven. 

 

Transcriptie en translatie worden gereguleerd door informatie uit de cel zelf en informatie 

buiten de cel. Hoe dat proces van transcriptie en translatie precies plaatsvindt, is 

vooralsnog onbekend. 

 

Nucleus 

Er zijn cellen met en zonder nucleus (kern). Een kern is noodzakelijk om eiwitten te 

kunnen vormen. Rode bloedcellen moeten het doen met de eiwitten die ooit zijn 

aangemaakt in het beenmerg, maar witte bloedcellen (plasmacellen) hebben wel een 

kern. Als daar een eiwit ontbreekt, wordt het aangemaakt. 

 

De nucleolus met daarin bouwstenen voor de ribosomen in het cytoplasma bevindt zich 

in de nucleus. Ribosomen komen los voor in het cytoplasma. Op het endoplasmatisch 

reticulum worden de eiwitten in blaasjes gedaan en afgegeven aan de omgeving of aan 

lysosomen. In de nucleus is ook chromatine te vinden, met DNA dat uitgespreid is om 

afgelezen te kunnen worden. De uitgebreide functies van de nucleolus behoren niet tot 

de studiestof, maar de essentiële functie voor de werking van cellen wel. 

 

Nucleolus 

De nucleolus: 

 Bevat stukken DNA met rRNA (ribosomaal RNA) genen; 

 Is voor de aanmaak en opslag van ribosomale units, de bouwstenen voor 

ribosomen. 

 

De lichte stukken in de nucleolus bestaan uit DNA met genen die afgelezen worden en uit 

chromatine. De donkere delen bevatten heterochromatine en zitten vaak tegen de 

wand of de nucleolus aan. Op die plekken is het DNA erg compact opgerold, wat betekent 

dat het niet afgelezen wordt. De lever heeft veel verschillende functies en maakt ook veel 

eiwitten, dus daar bevindt zich veel euchromatine. 

Het DNA wordt afgelezen en omgezet in mRNA (messenger RNA). Dit gaat uit de celkern 

naar het cytoplasma en wordt gebruikt om eiwitten te maken. Eén gen wordt 

tegelijkertijd zo'n 50 à 60 keer afgelezen. 

 

DNA is goed beschermd doordat het opgewonden is om een soort eiwitklosjes, die 

nucleosomen worden genoemd en vervolgens ook ingepakt is in beschermeiwitten, de 

histonen. Deze histonen beschermen eiwitten tegen bijvoorbeeld zon en tabaksrook. 

Kanker is in feite een ziekte van het DNA, onze genetische informatie. Eén enkele 

mutatie heeft gelukkig meestal geen gevolgen voor de differentiatie, alleen meerdere 

mutaties op specifieke plekken voldoen. 

Er is sprake van een enorme dynamiek in een cel. Onomwonden DNA bestaat slechts 

héél kort. 
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Chromosomen 

Wanneer het DNA condenseert zijn de chromosomen zichtbaar en dit treedt slechts op 

wanneer de cel gaat delen. Ze zijn alleen bij deling zichtbaar, omdat dan geen aflezing 

plaatsvindt. 

 

Kernenvelop en ER 

De wand van de kern bestaat uit een dubbele membraan, de kernenvelop. Het lumen, 

dat wat zich tussen die twee membranen bevindt, is continu met het endoplasmatisch 

reticulum (ER). Op het ER kunnen ribosomen zitten, waar eiwitten gemaakt worden. 

De gaatjes in de kernenvelop (poriën) zijn onder andere om eiwitten te transporteren 

van het cytoplasma naar de kernen en daar hun functie uit te voeren. Bijvoorbeeld voor 

de histonen, die worden gemaakt op de ribosomen. Door deze poriën kan het mRNA ook 

de kern uit om op de ribosomen afgelezen te kunnen worden door middel van translatie 

én de subunits van ribosomen kunnen door de kernenvelop om ribosomen te maken. De 

poriën zijn normaal gesproken gesloten om te zorgen dat niet alles in of uit de kern kan. 

Ze kunnen door middel van een signaalmolecuul geopend worden. Het milieu in de kern 

is ook anders dan het milieu in het cytoplasma. 

Als mRNA gevormd is in de kern, gaat het door de kernenvelop naar het cytoplasma en 

komt los op ribosomen in cytoplasma terecht, of wordt door de ribosomen op het ER 

afgelezen. Dit is afhankelijk van het signaalmolecuul, dat verschilt per doel.  

 

Het Granulair Endoplasmatisch Reticulum (GER) bevat ribosomen die hieraan vastzitten 

en ribosomen die er los tussenin zitten. mRNA wordt afgelezen door meerdere ribosomen 

tegelijk, waardoor deze in een soort kettingvorm kunnen liggen, wat goed onder de 

microscoop te zien is. 

 

Posttranslationele modificatie 

De eiwitten die in het ER terecht komen, blijven in een membraanomgeving en worden 

getransporteerd naar het Golgi-apparaat. Het Golgi-apparaat bestaat uit een soort 

schoteltjes van membranen op elkaar. Hier worden de eiwitten verder gemodificeerd. Zo 

worden uiteindelijk eiwitten gemaakt die helemaal af zijn. Daarna volgen een aantal 

stappen om zo'n eiwitmolecuul actief te maken. 

 

Het Golgi-apparaat heeft en cis-, midden- en transgedeelte. Het cisgedeelte bevindt zich 

aan de kant van het ER. Eiwitten die in het ER gemaakt zijn door ribosomen gaan naar 

het Golgi-apparaat waar ze verder worden behandeld. 

Eiwitten worden hierna getransporteerd naar buiten, zoals bijvoorbeeld hormonen, of 

blijven binnen in het cytoplasma, zoals bij een macrofaag het geval is. Daar worden de 

eiwitten (granula met afbrekende stoffen om bijvoorbeeld een kankercel kapot te maken) 

pas getransporteerd bij activatie van de cel. Bij de secretie wordt alleen de inhoud 

afgescheiden.  



Voorbeeldverslag blok 1.1: Het ontstaan van ziekte 2015-2016 

Facebook.com/groups/SlimStuderen.UvA.Geneeskunde 

 

12 

F. Week 1 – Membraantransport 
 

Fysiologie wordt ook wel de ‘leer der levensverrichtingen’ genoemd en gaat over de 

normale werking van weefsels, zoals bijvoorbeeld zenuwen en spieren. 

 

Membraantransport 

Bij een celmembraan is sprake van selectieve permeabiliteit. Dit houdt in dat het 

sommige stoffen makkelijk doorlaat en andere stoffen tegenhoudt. Het celmembraan kan 

gezien worden als een zeer dynamisch (bijna vloeibaar ogend) oppervlak. 

 

De doorlaatbaarheid voor een molecuul of ion wordt bepaald door: 

 Grootte; 

 Vorm; 

 Lading. 

 

Vanzelfsprekend kunnen kleine moleculen (zoals gassen) makkelijker door de membraan 

heen dan grotere moleculen. Zo hebben ook de moleculen met veel uitsteeksels meer 

moeite om er doorheen te komen dan de gladde. Ongeladen deeltjes kunnen er wel door, 

maar dat gaat niet zo makkelijk. Water heeft vrij veel moeite om er doorheen te gaan en 

ionen komen er zelfs helemaal niet doorheen, net als geladen en polaire deeltjes. Een 

ongeladen deeltje zal dus altijd gemakkelijker door het celmembraan kunnen dan een 

geladen- of polair deeltje. 

 

Diffusie 

Diffusie is per definitie passief en vindt plaats met de concentratiegradiënt mee, dus van 

een hoge concentratie naar een lage concentratie. Het vergt geen ATP, omdat van 

naturen aanwezige energie wordt gebruikt. 

 

Diffusie kan plaatsvinden op de volgende manieren: 

 Via lipide dubbellaag (simple diffusion); 

 Via kanalen (channel-mediated diffusion); 

- Ionkanalen; 

- Waterkanalen (aquaporines); 

 Via carriers (facilitated diffusion). 

 

De punten hierboven impliceren dat het verschil tussen kanalen en carriers duidelijk is, 

maar in werkelijkheid is het een grijs gebied. In principe gaan water en ionen door de 

kanalen, de kleine deeltjes komen door het membraan door simpele diffusie en de grote 

deeltjes hebben de carriers nodig. 

 

Transport door middel van carriers 

Er zijn verschillende soorten carriers: 

 Unipoorten, waar één deeltje per keer doorheen gaat. 

 Co-transport poorten, waar meer dan één deeltje per keer doorheen gaat. 

 Antiport, als het transport van twee deeltjes in tegengestelde richting 

plaatsvindt. 

 Symport, als het transport van twee deeltjes in dezelfde richting plaatsvindt. Dit 

wordt ook wel ondersteunde diffusie genoemd.  

 

Er bestaat ook actief transport. Actief transport kost energie. Ook hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een carrier, maar deze verbruikt energie uit ATP. Dit werkt tegen de 

concentratiegradiënt in en wordt primair actief transport genoemd. 
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Het bekendste voorbeeld van actief transport is het cotransport van Na+ en glucose, de 

Na-K-pomp (sodium potassium exchange pump). Er is bijvoorbeeld een bepaald 

mechanisme nodig om glucose weer terug te winnen uit urine. Er zit relatief meer 

natrium in urine en daarom kan natrium met de concentratiegradiënt mee. De pomp 

werkt alleen met natrium én glucose en zo helpt natrium de glucose naar binnen te 

krijgen, zonder dat ATP wordt verbruikt. Er is wel ATP nodig om Na+ terug te pompen. 

 

Andere vormen van transport 

Andere vormen van transport zijn: 

 Osmose; 

- Diffusie van water, de concentratie wordt overal gelijk. 

 Transport door middel van blaasjes (vesicles); 

- Is altijd actief; 

- Endocytose; 

- Exocytose. 

 

De gevormde blaasjes kunnen naar binnen (endo-) of naar buiten (exo-) getransporteerd 

worden. 

 

Elektrofysiologie van neuronen 

En neuron heeft rustpotentiaal. Een presynaptisch neuron kan een signaal doorgeven aan 

een postsynaptische cel. Bij stimulatie komt er een graded potential binnen dat een 

actiepotentiaal kan genereren. De actiepotentiaal kan een synaptisch potentiaal maken 

en op zijn beurt weer postsynaptische activiteit. 

 

De uitlopers van een zenuwcel (neuron) die informatie ontvangen van het perifere  

zenuwstelsel zijn dendrieten, het cellichaam (soma) wordt ook wel perikaryon 

genoemd. De axonheuvel (axon hillock) is het begin van een axon (neuriet), een grote 

uitloper met myeline eromheen. Het axon komt uit bij de telodendria, met aan het 

uiteinde hele kleine synapsknopjes. Als men zich een neuron voorstelt met links de 

dendrieten en rechts het axon, bevindt het receptieve deel zich links, het conductieve 

deel bevindt zich in het midden en het transmissie gedeelte bevindt zich rechts. 

De synaps knopjes zitten vol met transmitterstof. Het presynaptisch membraan zit in het 

knopje en het postsynaptisch membraan aan bijvoorbeeld een spier. 

 

Membraanpotentiaal 

De binnenzijde van de celmembraan is licht negatief geladen ten opzichte van de 

buitenzijde. De spanning (het potentiaalverschil) over de celmembraan heet de 

transmembraanpotentiaal en wordt vaak afgekort tot membraanpotentiaal. Eigenlijk is 

deze benaming fout, omdat een spanning een verschil is en geen potentiaal, maar deze 

term wordt toch vaak gebruikt. Het rustpotentiaal is de membraanpotentiaal van een 

cel in rusttoestand. Het rustpotentiaal van cellen loopt uiteen van -10 tot -100mV. Bij 

prikkelbare cellen zoals zenuw- en spiercellen verandert de membraanpotentiaal na een 

prikkel. 

 

Membraanpotentiaal 

Bij een membraanpotentiaal wordt gebruik gemaakt van lekkanalen: K+-kanalen en 

Na+-kanalen die altijd open staan, ook wel passive channels of leak channels genoemd. 

Deze lekkanalen zijn nodig, want zonder zou er geen rustpotentiaal zijn. De 

concentratiegradiënten voor K+ en Na+ worden gehandhaafd door een Na-K-pomp. 

K+ wordt van het intracellulaire milieu naar het extracellulaire milieu gepompt en Na+ de 

andere kant op; van het extracellulaire milieu naar het intracellulaire milieu. 

A is een verzamelnaam voor negatieve ionen (anionen). Intracellulair is dit voornamelijk 

eiwit en extracellulair voornamelijk Cl-. 
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G. Week 1 – Replicatie 
 

Wat is genetische informatie? 

Genetische informatie staat in het DNA (deoxyribonucleic acid). Er zijn naast DNA ook 

andere biologische macromoleculen (eiwitten, suikers, lipiden en nucleïnezuren) nodig 

om een cel te kunnen laten groeien en delen, en uiteindelijk uit te kunnen laten groeien 

tot een organisme. Deze macromoleculen worden uit voedsel gehaald en zorgen samen 

met het DNA voor de eigenschappen en functies van cellen. 

Als dit misgaat, kan men ziek worden.  

 

De flow van genetische informatie in de cel vindt in de volgende volgorde plaats: 

 DNA-replicatie; 

 Transcriptie; 

 Translatie. 

 

Het begint met de replicatie van het DNA, waarbij de genetische informatie in de celkern 

wordt gekopieerd. De informatie wordt vervolgens overgeschreven (transcriptie) en komt 

beschikbaar in de vorm van een RNA-molecuul. Uiteindelijk wordt het mRNA gebruikt 

om een eiwit te synthetiseren. Daar is een vertaalstap voor nodig en dat noemt men 

translatie. 

 

Het genoom is de totale genetische informatie van een cel/organisme of alle DNA-

moleculen die deze informatie dragen.  

Een celkern bevat 23 chromosomenparen, waarvan er 22 identiek zijn (autosomen, 

men heeft ook nog geslachtschromosomen) en drie miljard basenparen, die coderen voor 

ongeveer 22.000 genen. Er bevindt zich twee meter aan DNA in een celkern van slechts 

6 μm (6x10-6 meter). 

Een DNA-streng is om histonen heen gewonden (een 8-tal eiwitten die samen een 

bolletje vormen), met een extra histon dat het DNA verankert als een soort paperclip. Dit 

is de eerste vorm van condensering. De streng wordt door het oprollen steeds dikker 

en korter. Na hogere vormen van condensatie is het chromosoom zo'n 8000 keer 

gecondenseerd. De bolletjes die op deze manier ontstaan en te zien zijn meteen 

elektronenmicroscoop heten nucleosomen. 

 

Chemische structuur van DNA  

De belangrijkste bouwstenen van DNA zijn de volgende vier basen: 

 Guanine (G); 

 Adenine (A); 

 Thymine (T); 

 Cytosine (C); 

 

Deze basen zijn gebonden aan suikers welke weer gebonden zijn aan een fosfaat 

backbone. Dit geheel vormt het DNA. Een uinit van het DNA heet een nucleotide (nt) en 

bestaat uit fosfaat, desoxyribose (suiker) en één base (G, A, T of C). 

De units zijn wat afwijkend van vorm en daardoor ontstaat er geen 'rechte toren', maar 

een helixstructuur. De centrale as van de helix bevindt zich door de chemische 

eigenschappen van het DNA niet precies in het midden, daardoor ontstaat een major 

groove en een minor groove: een grotere of kleinere inkeping in de streng. De major 

groove is toegankelijker voor eiwitten van buitenaf, omdat daar meer ruimte is. 

 

DNA is dubbelstrengs en de basen zijn complementair. Er is sprake van twee vaste 

baseparingen. G en C kunnen met elkaar drie waterstofbruggen vormen en A en T 

kunnen met elkaar twee waterstofbruggen vormen. Dit betekent dat de binding tussen A 

en T minder sterk is.  

De twee strengen hebben een tegenovergestelde polariteit (richting), dat houdt in dat 

het 5'-uiteinde altijd tegenover het 3'-uiteinde ligt. 
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Celcyclus 

In de G0-fase gebeurt er niks, de cel is in rust. In de G1-fase gebeurt er nog niks met 

het DNA, maar de cel begint wel al te groeien met het idee dat er twee cellen moeten 

ontstaan. In de S-fase (synthese fase) wordt al het DNA verdubbeld en uiteindelijk gaan 

de gekopieerde chromosomen uit elkaar om in de M-fase (mitose fase) twee aparte 

cellen te vormen.  

DNA-replicatie is semi-conservatief. Ieder dochter DNA-molecuul bestaat uit één streng 

van het origineel en één nieuw gesynthetiseerde streng. Zo ontstaan er op den duur heel 

veel nieuwe DNA-moleculen, met daartussen nog de originele strengen van de 'ouders'. 

 

Hoe wordt een DNA-streng gekopieerd? 

Het kopiëren gebeurt door een eiwit, een polymerase, dat een startpunt nodig heeft: 

een klein stukje gesynthetiseerd RNA of DNA. (In de natuur is dat meestal een RNA 

fragment.) Dit hybride molecuul is het punt vanaf waar DNA-polymerase begint met 

het aflezen van de code van de template strand, om er vervolgens de juiste base 

tegenover in te bouwen en zo een DNA-streng te synthetiseren (primer strand).  

De synthese vindt altijd van 5' richting 3' plaats. 

 

Antiretrovirale geneesmiddelen 

Het principe van DNA-synthese kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat DNA-

synthese plaatsvindt. Om te voorkomen dat het genoom van een virus gekopieerd wordt, 

moet eigenlijk gezorgd worden dat de synthese stopt. Dat is mogelijk met 

geneesmiddelen waarbij een andere groep aangeboden wordt op de plek waar normaal 

gesproken een OH-groep zit. Hierdoor kan de volgende 'bouwsteen' niet meer ingebouwd 

worden. De analoge inbouw van een nucleotide in de DNA-keten blokkeert bijvoorbeeld 

de ketengroei en replicatie van het HIV-virus. 

 

DNA-replicatie 

Om DNA af te kunnen lezen is een enkelstrengs molecuul nodig. DNA is gewoonlijk 

dubbelstrengs, dus moeten de twee strengen geopend worden (door DNA-B). Daar waar 

de strengen van elkaar gescheiden worden, wordt de replication fork genoemd. 

Het startpunt voor de synthese moet altijd beginnen met zo'n hybride molecuul, er is dus 

een door het enzym primase gemaakte RNA-primer nodig.  

De twee DNA-strengen met tegenovergestelde polariteit worden tegelijk gerepliceerd. 

  

De leading strand wordt in dezelfde richting gemaakt als de richting waarin het DNA 
ontwonden wordt (5’  3’) en de synthese is dus continu; 

De lagging strand wordt in tegenovergestelde richting van de ontwinding gemaakt (3’  

5’) en bestaat daardoor uit fragmenten (okazaki-fragmenten). De fragmenten worden 
wel in 5’  3’ richting gemaakt. 

 

Er zijn veel eiwitten betrokken bij het kopiëren van DNA; het is een multi-enzym 

complex. 

Dit zijn de belangrijkste eiwitten: 

 Helicase DNA-B; 

 DNA-primase; 

 Single Strand Binding Proteins (SSBP). 

 

De DNA-streng wordt als een soort ritssluiting geopend door de helicase DNA-B. Er is 

ook een beginpunt nodig, waar DNA-primase voor zorgt. Dan kan de synthese 

beginnen, terwijl eiwitten (SSBP) binden aan het enkelstrengs DNA om te voorkomen 

dat het DNA te snel weer sluit.  
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Replicatie van DNA is een ingewikkeld proces en DNA-moleculen zijn erg lang, het 

menselijke DNA bevat wel 48.000.000-240.000.000 nucleotiden. Om te voorkomen dat 

het proces te lang duurt begint de replicatie op zeer veel plaatsen tegelijk; er zijn veel 

origins of replication. 

 

Genetische stabiliteit 

Aangezien er twee keer drie miljard basenparen gekopieerd moeten worden is het niet 

vreemd dat er zo nu en dan iets fout gaat. Als er bijvoorbeeld een A tegenover een G 

wordt ingebouwd in plaats van een C (mismatch), dan wordt de A daarna weer gewoon 

aan een T gekoppeld en de G aan een C. Zo ontstaat er een puntmutatie. Om mutaties 

tegen te gaan bestaat proofreading. DNA-polymerase corrigeert hiermee al voor een 

groot zijn eigen fouten. Verder zijn er repair eiwitten voor als er sprake is van een 

mismatch. De bobbelstructuur die ontstaat omdat het geheel niet goed in elkaar past 

wordt herkend, verwijderd en vervolgens aangevuld door polymerase. Uiteindelijk maakt 

ligase alles weer goed vast. 

Het DNA-mismatch-repair enzym weet welke streng correct is doordat de originele, 

correcte streng is gemethyleerd (methylgroepen aan cytokines van het DNA gehecht). 

Het enzym herkent dit, net als de nicks in de okazaki-fragmenten. Door deze 

maatregelen wordt ongeveer 99% van DNA-mismatches gerepareerd, dit alles resulteert 

erin dat 1 op de 109 gerepliceerde nucleotiden daadwerkelijk fout gerepliceerd wordt. 

 

DNA schade ontstaat door: 

 Chemische modificatie (oxidatieve schade, ioniserende straling [UV, radioactief], 

PAKs [sigarettenrook, BBQ]); 

 Chemische instabiliteit DNA (RNA is nog veel instabieler); 

- Depurinering (base eraf); 

- Deaminering (base vervangen door andere base). 

 

UV straling in zonlicht kan thymine dimeren in het DNA vormen. Dit wordt niet meer 

herkend als twee thymines. Door oxidatie kan G veranderen in oxo-G en dat kan naast C 

ook met A-baseparen.  

Chemische verandering in DNA zorgt dus voor mutatie na replicatie. Excision-repair is 

het herstellen van beschadigd DNA. Dit wordt gedaan door andere enzymen dan bij een 

cel in rust, maar het werkt volgens hetzelfde principe. 

 

DNA-repair is essentieel voor het leven en gaat de volgende dingen tegen: 

 Hogere kans op ontwikkelen tumoren; 

 Genoom instabiliteit; 

 Vroegtijdige veroudering (progeria); 

 Neurologische afwijkingen. 

 

Xeroderma Pigmentosum (XP) 

Mutaties in excision-repair enzymen kunnen leiden tot overgevoeligheid voor zonlicht, 

versnelde huidveroudering, predispositie voor (huid)kanker, en neurodegeneratie. 

DNA-mutatie is verandering in de genetische informatie. Dit zorgt voor een veranderde 

instructie voor de synthese van macromoleculen, wat leidt tot veranderde eigenschappen 

van de cel en dat kan weer resulteren in ziekte. 

 

Genoom 

De definitie van gen is genetische informatie voor eiwit (of RNA) of DNA-gebied dat deze 

informatie bevat. De definitie van genoom luidt totale genetische informatie van een 

cel/organisme of alle DNA moleculen die deze informatie dragen. 
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Van de ongeveer 22.000 genen die de mens heeft, is de functie van meer dan 50% van 

deze genen onbekend en slechts 2% codeert voor eiwitsynthese. De volgorde verschilt 

ongeveer 0,1% van mens tot mens, maar er is wel een groter verschil tussen mannen en 

vrouwen door de geslachtschromosomen. 

 

Soorten DNA  

 Chromosomen; 

 Repeat sequenties; 

- Middle repetitive; 

- Highly repetitive. 

 Satelliet DNA; 

 Mitochondrieel DNA. 

 

Chromosomen bestaan uit genen en het zogenaamde nonsense-DNA, dat zo heet omdat 

men vroeger dacht dat het overbodig was maar nu is bekend dat het belangrijk is voor 

de regulatie van genen en er wel degelijk een functie voor is.  

Repeat sequenties zijn stukjes DNA die heel vaak herhaald worden (highly repetitive als 

het extreem vaak herhaald wordt en anders heet het middle repetitive). Middle repetitive 

repeats kunnen coderen voor zowel tRNA als rRNA.  

Satelliet-DNA bevindt zich aan de uiteindes van chromosomen en is te zien als een soort 

lijm. Het heeft een hoog AT-gehalte dat bestaat uit honderden/duizenden korte identieke 

sequenties die betrokken zijn bij het paren van de chromosomen bij de celdeling.  

Mitochondrieel DNA is circulair DNA in de mitochondria. Het zijn een soort kleine 

fabriekjes met een apart genoom in onze cel en het bevat tRNAs, rRNAs en 13 genen 

voor de ademhalingsketen. 

 

Genetische variatie 

In de evolutie ontstaat ook natuurlijke variatie, de single nucleotide polymorphisms 

(SNPs). Ongeveer 1 op de 1000-1500 nucleotiden varieert in individuele genomen. Dit is 

geen grote pathogene mutatie, maar kan de functie van eiwitten een beetje verbeteren 

of verslechteren. Geen mutatie leidt tot functieverlies. 

Ook beïnvloeden deze SNPs de reactie op omgevingsfactoren zoals het dieet of hormonen 

en de werking van medicijnen. 
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