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 Voorwoord 
 
Hallo aankomende geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam! 
 
Hoe ben jij op de Vrije Universiteit terecht gekomen? Stond je een acht gemiddeld of heb 
je de toetsen van de decentrale loting goed gemaakt?  
 
Na een fantastische IDEE-week zal je toch echt aan het studiejaar moeten beginnen. Een 
studiegroep volgen in de medische faculteit, college volgen in de Amstelzaal en studeren 
in de medische bieb: het studentenleven is erg zwaar.   
 
Daarom hebben wij voor alle geneeskundestudenten aan de VU samenvattingen 
geschreven om het studeren makkelijker te maken. Honderden andere studenten hebben 
al dankzij SlimStuderen samenvattingen hun tentamens gehaald. Dat wil jij toch ook?  
 
Wil jij een idee krijgen van hoe onze samenvattingen eruit zien? Lees dit boekje dan 
door! Als je benieuwd bent naar de rest van de verplichte literatuur, bestel het 
kortingspakket dan NU via www.slimstuderen.nl.  
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A. Celintroductie  
 
Dit is een samenvatting van hoofdstuk 1 door Alberts (2014). 
 
Verschillen en overeenkomsten tussen cellen 
Alhoewel alle cellen onderdeel zijn van een groter organisme, zijn er veel onderlinge 
verschillen in de soorten cellen. 
 
Het verschil in cel functie en cel uiterlijk 
Een van de verschillen tussen cellen is de grootte. Daarnaast verschillen cellen ook erg 
in hun vorm. Cellen van bacteriën zijn over het algemeen veel kleiner dan menselijke 
cellen.  
 
Verder zijn er veel verschillende vormen die passen bij de verschillende functies die 
cellen kunnen hebben. Zo zijn cellen van planten vrij stevig en hebben ze een waterdicht 
laagje om zich heen, zenuwcellen van de mens hebben enorme uitlopers om zo de 
signalen door te kunnen geven en cellen van het afweersysteem (bijvoorbeeld 
macrofagen) kunnen constant veranderen van vorm om zich zo tussen weefsels door te 
kunnen bewegen. 
 
Ook zijn er verschillen in wat cellen nodig hebben om te overleven; sommige cellen 
kunnen niet zonder zuurstof terwijl zuurstof voor ander cellen dodelijk kan zijn. Ook 
produceren sommige cellen stoffen, denk bijvoorbeeld aan hormonen of pigment. 
 
Overeenkomst tussen levende cellen; chemische reacties 
Alle cellen bestaan uit dezelfde moleculen die dezelfde chemische reacties ondergaan, dit 
is de belangrijkste overeenkomst tussen cellen en ook de reden dat deze samenhang ‘het 
leven’ genoemd wordt. 
 
In al het leven bevindt zich genetische informatie, vastgelegd in genen in het DNA. Dit 
DNA bevindt zich in elke cel en is in elke cel gemaakt van dezelfde moleculen; 
nucleotiden genaamd. 
 
DNA kan in de cel worden omgezet naar RNA  (transcriptie). Dit RNA zorgt ervoor dat 
er van de genetische informatie een eiwit gemaakt wordt, dit eiwit kan dan een functie in 
het lichaam vervullen (translatie). Eiwitten worden in het lichaam gemaakt van 
aminozuren. Er zijn twintig verschillende aminozuren en in verschillende volgorden 
vormen deze aminozuren verschillende eiwitten. Het hele proces van DNA tot RNA tot 
eiwit wordt ook wel central dogma genoemd. 
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Bron: Figuur 1.2 uit Essential cell biology door Alberts, pagina 3, 2014. 
 
Alle cellen dezelfde voorouder 
Als cellen delen, wordt het DNA gesplitst, verdubbeld en verdeeld over de twee nieuwe 
cellen; de dochtercellen. Hierdoor is elke dochtercel een kloon van de voorganger. Dit 
splitsen gaat echter niet altijd volledig foutloos, soms worden er kleine foutjes gemaakt 
in het verdubbelen van het DNA; mutaties. Mutaties zorgen voor een andere dochtercel. 
Soms is dit slecht voor de cel, maar er kan ook sprake zijn van een gunstige mutatie. Bij 
de evolutietheorie wordt er vanuit gegaan dat de gunstigste mutaties beter overleven; 
natuurlijke selectie. 
 
Genen bepalen de cel 
Het genoom van de cel met daarin alle erfelijke informatie bepaalt de celvorm, de 
celfunctie en het celgedrag. Het genoom, alle erfelijke informatie van het hele 
organisme bij elkaar, is in alle cellen hetzelfde, maar door uiting van verschillende 
stukjes van het genoom ontstaan er toch verschillende cellen met verschillende vormen 
en functies in een organisme. 
 
De microscoop; cellen van dichtbij 
In de zeventiende eeuw werd de lichtmicroscoop ontdekt en vanaf deze eeuw konden 
cellen bestudeerd worden. 
 
De ontdekking van cellen 
Robert Hooke was de eerste die de cel onder de lichtmicroscoop ontdekte, dit was in 
1665. Pas in de negentiende eeuw werd de lichtmicroscoop gebruikt om echt naar cellen 
te kijken. 
 
Cellen onder de microscoop 
Als naar een cel gekeken wordt door een microscoop kunnen niet alleen de cellen 
onderscheiden worden, maar ook de organellen in de cel. Zelfs de moleculen kunnen 
zichtbaar worden. Het moeilijke aan het bekijken van celorganellen is niet alleen dat ze 
heel klein zijn, maar dat ze vaak ook doorzichtig zijn. Een oplossing hiervoor is om het 
preparaat te kleuren alvorens het onder de microscoop te bekijken. 
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De prokaryoot 
Een cel is prokaryoot als het geen kern heeft om zijn DNA in te beschermen. Een cel met 
een celkern met daarin het DNA heet een eukaryote cel. De bekendste prokaryoot is de 
bacterie waardoor de termen bacterie en prokaryoot dan ook vaak door elkaar worden 
gebruikt. 
 
De meeste diversiteit zit bij de prokaryoten 
Bijna alle prokaryoten zijn eencellig, soms vormen ze samen clusters of kettingen. 
Bacteriën leven in verschillende leefomgevingen en er is veel verschil in wat ze nodig 
hebben om te overleven.  
 
Op eigenlijk elk organisch materiaal kan men bacteriën vinden, omdat er altijd wel een 
bacteriesoort is dat het materiaal als voedingsbodem gebruikt. Sommige bacteriën leven 
zelfs zonder organische componenten en maken hun voedingsstoffen van CO2 uit te 
lucht. Net als planten zijn deze prokaryoten in staat tot fotosynthese waarbij ze de 
nodige energie van het zonlicht krijgen. 
 
Twee domeinen; Bacteriën en Archaea 
De prokaryoten kunnen worden onderverdeeld in twee domeinen; de bacteriën en de 
archaea. Het verschil tussen deze twee bevindt zich op moleculair niveau. De archaea 
zijn vaak in staat om in hele barre levensomstandigheden te overleven, bijvoorbeeld in 
zure vulkanische bronnen of in de maag van een koe. 
 
De eukaryoot 
De eukaryote cel is over het algemeen beter ontwikkeld en groter dan de prokaryoot. 
Verder is een vereiste voor de eukaryote cel om een celkern te hebben. Vaak gaat het 
hebben van een celkern hand-in-hand met het hebben van meerdere organellen. 

Bron: Figuur 1.7 uit Essential cell biology door Alberts, pagina 9, 2014. 
 
De celkern 
De celkern (nucleus) is vaak het meest geziene organel in de cel. De kern is omgeven 
door een dubbele membraan (de kernenvelop) en bevat het DNA.  
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Mitochondriën 
Mitochondriën zijn lange wormvormige structuren die ook twee membranen hebben 
waarbij de binnenste membraan plooien naar binnen vormt. Mitochondriën zorgen voor 
de chemische energie van de cel door voedsel te oxideren en zo adenosine triphosphate- 
ATP te produceren. Bij het produceren van ATP gebruiken de mitochondriën zuurstof en 
produceren ze CO2, daarom wordt dit proces cellulaire ademhaling genoemd. 
Mitochondriën bevatten eigen DNA en kunnen zelf ook delen. Omdat ze zoveel op 
bacteriën lijken, wordt er gedacht dat ze ooit zijn ontstaan uit een bacterie.  

Bron: Figuur 1.17a uit Essential cell biology door Alberts, pagina 17, 2014. 
 
Chloroplasten 
Chloroplasten zijn grote groene organellen in de cellen van planten en algen. Deze 
organellen hebben een ingewikkelde structuur met twee membranen en interne stapels 
van membranen die het groene pigment chlorofyl bevatten. De chloroplasten zorgen 
voor de fotosynthese en daarmee voor de zuurstof van een heleboel organismen. Ook 
chloroplasten hebben hun eigen DNA en kunnen zich vermenigvuldigen. 
 
Endoplasmatisch reticulum(ER) 
Het ER bestaat uit verbonden ruimtes die omgeven worden door een membraan. Het 
endoplasmatisch reticulum maakt celmembranen en eiwitten die bedoeld zijn voor buiten 
de cel.  
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Golgi apparaat 
Het Golgi apparaat is een organel dat bestaat uit meerdere membraanzakjes die bij 
elkaar liggen. Het Golgi apparaat is verantwoordelijk voor het bewerken en sorteren van 
de stoffen die door het ER gemaakt zijn. 
 

Bron: Figuur 1.22b uit Essential cell biology door Alberts, pagina 20, 2014. 
 
Lysosomen 
Lysosomen zijn irreguliere, kleine blaasjes omgeven door een membraan, die voor de 
intracellulaire vertering en voor de afbraak van ongewilde moleculen binnen de cel 
zorgen. 
 
Het transport tussen het ER, het Golgi apparaat en de celmembraan vindt plaats in 
allemaal kleine blaasjes die ontspringen van de membraan; endosomen. Dit zijn de 
voorlopers van lysosomen. Als een blaasje van buiten het membraan zo versmelt met het 
membraan dat de inhoud van het blaasje binnen de cel of het organel terecht komt, dan 
heet dit endocytose. Als er uit het membraan een blaasje wordt gevormd met daarin een 
bepaalde stof, zodat dit aan de buitenkant van de cel of het organel terecht komt, dan 
heet dit exocytose. 
 
Peroxisomen zijn kleine blaasjes omgeven door een membraan. Hierin vindt de oxidatie 
van toxische moleculen plaats.  
 
Cytosol 
Het cytosol is dat wat overgehouden wordt als je alle organellen uit de cel weg zou halen, 
met andere woorden, het is dat deel van de cel dat buiten de interne membranen zit. Het 
is een gel-achtige substantie vol met moleculen. Een ander belangrijk onderdeel van het 
cytosol zijn de ribosomen. Ribosomen maken eiwitten van RNA, ze bevinden zich zowel 
los in het cytosol als aan het ER. 
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Cytoskelet 
Het cytoskelet is een wirwar van dunne eiwitfilamenten waardoor de cel stevigheid krijgt. 
Er zijn een aantal verschillende filamenten: 

• Actine filamenten: de dunste filamenten, ze komen voor in alle eukaryote cellen, 
maar komen extra veel voor in spiercellen omdat ze daar een rol spelen in de 
contractie van de spieren; 

• Microtubuli: de dikste filamenten, deze filamenten zijn verantwoordelijk voor het 
uit elkaar trekken van de chromosomen tijdens een celdeling; 

• Intermediaire filamenten: deze bevinden zich qua dikte tussen de actine 
filamenten en de microtubuli in en zorgen voor mechanische kracht van de cel. 
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B. Structuur van de grote lichaamsverbindingen 
 
Dit is een samenvatting van hoofdstuk 3 door Lieberman (2006). 
 
Functionele groepen van lichaamsverbindingen 
Biologische verbindingen 
De belangrijkste elementen in het menselijk lichaam zijn: koolstof, waterstof, stikstof, 
zwavel, fosfaat en zuurstof. Het koolstofatoom maakt verbindingen met alle andere 
atomen en komt vrijwel in alle moleculen van het lichaam voor. Groepen met een, twee, 
drie, vier of vijf koolstofatomen worden respectievelijk methyl, ethyl, propionyl, butyl en 
pentanyl genoemd. Verder komen er in het lichaam ook koolstofatomen in ringstructuren 
voor: benzeenringen of phenylgroep. 
 
Functionele groepen 
Functionele groepen zijn onderdelen van moleculen met een structureel motief, 
herkenbaar aan vaste elementensamenstelling en de covalente bindingen. De 
belangrijkste twee functionele groepen: 
Koolstof-koolstof en koolstof-zuurstof: hierbij is oxidatie het verlies van elektronen en 
reductie de toename van elektronen. 
Groepen met lading: de meest voorkomende ionen zijn carboxylaat, fosfaat of sulfaat. 

 
Bron: Figuur 3.2 uit Marks’ essentials of medical biochemistry door Lieberman, pagina 37, 2006. 

  
Polariteit van bindingen 
Polaire verbindingen zijn covalente verbindingen waarbij de elektro-negativiteit van de 
atomen verschilt: de een is meer negatief en de ander meer positief. 
 
Oplosbaarheid in water 
Water is een bipolair molecuul met zuurstof dat negatief geladen is en waterstof dat 
positief geladen is. Een molecuul is goed in water oplosbaar en dus hydrofiel als het 
polaire groepen bevat. Een molecuul is slecht in water oplosbaar en dus hydrofoob als 
het een non-polair molecuul is. 
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Reactiviteit 
Een andere eigenschap van geladen moleculen, behalve dat ze goed in water oplossen, is 
dat ze elkaar aantrekken. Zo trekt een negatief geladen atoom of molecuul een positief 
geladen atoom of molecuul aan en andersom.  
 
Koolhydraten 
Koolhydraten kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld: 

• Type van de carbonylgroep: aldehyde (aldose) of keton (ketose); 
• De hoeveelheid koolstofatomen: pentose (vijf koolstofatomen) en hexonen (zes 

koolstofatomen); 
• Wat er nog aan de koolhydraat vast zit: glucosamine (een suiker waar een 

aminozuur aan vast zit);  
• De hoeveelheid monosachariden die aan elkaar vastzitten: monosachariden, 

disachariden of een oligosacaride. 
 
Vetten 
Vetzuren zijn de grootste vetten van het menselijk lichaam. Het zijn rechte moleculen 
met een methylgroep aan het ene eind en een carboxylgroep aan het andere eind. 
Verzadigde vetzuren zijn vetzuren waarbij er tussen alle koolstofatomen enkele 
bindingen zitten. Onverzadigde vetzuren zijn vetzuren die een of meer dubbele 
bindingen hebben tussen de koolstofatomen. Mono-verzadigde vetzuren hebben een 
dubbele binding en poly-verzadigede-vetzuren hebben meerdere dubbele bindingen 
binnen een molecuul. 
 
Acylglycerol is een molecuul dat bestaat uit een glycerol met daaraan een of meer 
vetzuren. De acylglycerol met drie vetzuren is de bekendste: triglycerol. In deze vorm 
wordt vet in het menselijk lichaam opgeslagen. Fosfo-acylglycerol lijkt op acylglycerol 
maar bevat een fosfaatatoom in plaats van een vetzuur. 
Steroïden worden gekenmerkt door een vier-ringen structuur die de steroïde-kern 
wordt genoemd. Bij mensen worden alle steroïden gemaakt van cholesterol. 
 
Stikstof 
Als stikstof deel uitmaakt van een molecuul wordt het beter in water oplosbaar. 
Aminozuren hebben allemaal een stikstofatoom, verder bestaan ze ook uit een 
carboxylgroep, een aminogroep en een zijketen. Aminozuren zijn de bouwstenen voor 
eiwitten. 

 
Bron: Figuur 3.17 uit Marks’ essentials of medical biochemistry door Lieberman, pagina 46, 2006. 
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Radicalen 
Radicalen zijn atomen die een elektron bezitten, als ze vrij zijn dan bestaan ze 
onafhankelijk in een oplossing of vette omgeving. Een voorbeeld van een reactie waarbij 
een vrije radicaal wordt gevormd: 
H2O⇔H• + OH 
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C. Arts-patiëntrelatie  
 
Dit is een samenvatting van hoofdstuk 2 door Engberts (2013). 
 
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
Volgens de Eed van Hippocrates is de arts-patiëntrelatie een afgeleide van de 
verplichtingen van de arts. In de eed wordt de patiënt nog niet gezien als een zelfstandig 
individu, maar als een object van professionele verplichtingen die een arts heeft door zijn 
medisch beroep. 
 
Deze wijze van denken is eeuwenlang zo geweest, waarbij de arts de dominante factor 
was in de relatie tussen de arts en de patiënt. 
 
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is de hele westerse wereld veranderd. Na de 
Tweede Wereldoorlog kwamen nieuwe geneesmiddelen, nieuwe behandelingen en nieuwe 
chirurgische mogelijkheden beschikbaar. Dit had als resultaat dat artsen meer konden 
doen voor patiënten, waardoor ze langer in leven bleven. Alle nieuwe ontwikkelingen 
hadden echter ook een nadelig effect. Het kon zijn dat behandelingen niet succesvol 
konden worden afgerond, waardoor patiënten in een toestand terecht kwamen van 
langdurig lijden, weinig kans op herstel en een slechte levenskwaliteit. 
 
Rechten van de patiënten 
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de mogelijkheid om keuzes te maken, voor zowel 
artsen als voor patiënten. De patiënten kregen zo invloed op de behandelingen die ze 
ondergingen en daarom werden patiëntenrechten wettelijk vastgelegd. 
Deze rechten van patiënten hebben geleid tot: 

• De mogelijkheid om het eigen patiëntendossier in te zien; 
• Het recht om niet behandeld te worden zonder toestemming; 
• Het recht om behandelingen te weigeren. 

 
De WGBO maakt deel uit van het Burgerlijk Wetboek, en bevat alle regels met 
betrekking op de gezondheidszorg.  
In de wet staan regels geschreven waarvan partijen niet mogen afwijken, het 
zogenoemde ‘dwingend recht’. Deze rechten hebben als doel om zwakke partijen 
(patiënten) te beschermen zodat ze niet gedwongen worden om keuzes te maken die 
niet voordelig zijn. Uit de formulering van het artikel blijkt dat afwijkende afspraken in 
het voordeel van patiënten wel toegestaan zijn. 
 
Behandelingsovereenkomst 
Bij een behandeling komt een behandelingsovereenkomst tot stand tussen de 
hulpverlener en de patiënt, of tussen de hulpverlener en de vertegenwoordiger van de 
patiënt (bijvoorbeeld een minderjarige patiënt). 
 
Een behandelingsovereenkomst ontstaat automatisch wanneer een patiënt naar de 
zorgverlener toe gaat. Op de spoedeisende hulp zijn artsen verplicht om patiënten te 
onderzoeken en ze te helpen wanneer het probleem inderdaad spoedeisend is. 
 
Informatie verstrekken 
Een patiënt heeft bij een behandelingsovereenkomst recht op informatie. De 
behandelende arts is verplicht informatie te verschaffen aan de patiënt, zodat de patiënt 
goed geïnformeerd is om over de voorgestelde behandeling te beslissen. 
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De informatie die een arts moet verstrekken bestaat uit vier onderdelen: 
• Aard en doel; 
• Gevolgen en verbonden risico’s; 
• Alternatieven; 
• Toestand van de patiënt en zijn vooruitzichten. 

 
Alle informatie wordt verstrekt aan de patiënt zelf. Bij een minderjarige patiënt of bij een 
wilsonbekwame patiënt, wordt de informatie gegeven aan diens vertegenwoordiger. 
Wanneer het geven van informatie aan de vertegenwoordiger van een patiënt in strijd is 
met goed hulpverlenerschap, dan kan er voor worden gekozen om bepaalde informatie 
weg te laten. Ook al is een patiënt wilsonbekwaam, informatie moet evengoed aan de 
patiënt gegeven worden op een manier die past bij zijn bevattingsvermogen. Zo 
worden patiënten zo veel mogelijk betrokken bij de besluitvorming. 
 
Als een patiënt ernstig nadeel zal hebben van het krijgen van bepaalde informatie, 
bijvoorbeeld suïcidedreiging, dan kan de informatieverstrekker er voor kiezen om de 
informatie achter te houden. Dit wordt therapeutische exceptie genoemd, en mag 
alleen worden toegepast wanneer de patiënt zeer ernstig nadeel van informatie zal 
ondervinden. Er wordt wel verwacht dat de hulpverlener een collega vraagt om zijn 
mening. Ook is het de bedoeling dat directe naasten wel worden ingelicht, om adequaat 
op symptomen en complicaties te kunnen reageren. In de praktijk worden therapeutische 
excepties bijna nooit gebruikt. 
 
Welke informatie aan een patiënt moet worden gegeven is afhankelijk van de aard van 
de behandeling of verrichting. Zelden voorkomende complicaties hoeven niet te worden 
besproken, en onschuldige bijwerkingen of complicaties hoeven minder dringend te 
worden besproken. Negatieve uitkomsten en regelmatig voorkomende complicaties en 
bijwerkingen dienen wel te worden besproken met de patiënt. 
 
Bij een levensbedreigende situatie zullen de complicaties niet uitgebreid worden 
besproken omdat de tijd dringt. Complicaties van medische verrichtingen die niet of 
weinig dringend zijn, dienen wel besproken te worden met de patiënt. 
 
Een hulpverlener geeft mondeling informatie en dient dit in goed Nederlands te doen. 
Als de patiënt geen Nederlands spreekt, is de hulpverlener niet verplicht om de 
informatie in een andere taal te verstrekken. Het is vanzelfsprekend dat de hulpverlener 
wel zijn best doet om informatie goed over te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door de 
tolkentelefoon. 
 
Als een patiënt geen informatie wil ontvangen, dienen hulpverleners dit te respecteren. 
De patiënt heeft namelijk het recht om geen informatie te willen ontvangen. 
 
Toestemmingsvereiste  
Een patiënt hoeft geen verrichtingen te ondergaan die hij niet wil, dit wordt negatieve 
keuzevrijheid genoemd. 
De toestemming die een patiënt geeft, wordt in de curatieve geneeskunde niet expliciet 
vastgelegd in het medisch dossier. Er hoeft ook niet steeds gevraagd te worden om 
toestemming. Wanneer een patiënt plaats neemt in een onderzoeksstoel is dit het teken 
dat de patiënt toestemming geeft. Hoe minder ingrijpend de behandeling, hoe meer 
stilzwijgend en impliciet toestemming zal worden gegeven door de patiënt. 
 
Toestemming voor minderjarige- en wilsonbekwame patiënten wordt gegeven door diens 
vertegenwoordiger. 
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Medisch dossier 
Voor iedere patiënt wordt een medisch dossier bijgehouden, dit is een verplichting 
waaraan de behandelende arts moet voldoen. Het medisch dossier bevat alle informatie 
over de patiënt, dus zowel de door de patiënt gegeven informatie als de informatie die 
verkregen is door onderzoek.  
 
De patiënt kan zelf ook documenten in het dossier laten opnemen, zoals wilsverklaringen 
inhoudende het weigeren van bepaalde behandelingen (niet-reanimeren verklaring), 
schriftelijke verklaringen om euthanasie te kunnen plegen in bepaalde omstandigheden, 
en patiënten kunnen een persoon aanwijzen die als vertegenwoordiger zal optreden 
als de patiënt wilsonbekwaam is. 
 
Werkaantekeningen van de hulpverlener zijn persoonlijk en hoeven niet in het dossier te 
komen. Dat zijn namelijk persoonlijke notities of geheugensteuntjes. 
 
Alles wat in het dossier van de patiënt staat, mag de patiënt zelf inzien.  
Vertegenwoordigers van wilsonbekwame patiënten hebben ook inzagerecht, ook al is dit 
wel minder vanzelfsprekend.  
 
Er zit wel een grens aan het inzagerecht. Er wordt geen inzage geboden als de 
persoonlijke levenssfeer van een ander dan de patiënt in gevaar komt.  
 
In het WGBO staat niet vermeld hoe lang het dossier moet worden bewaard. Als een 
patiënt vraagt om vernietiging van zijn dossier zal de hulpverlener dit binnen drie 
maanden moeten doen. Wel is de patiënt verplicht dit verzoek schriftelijk te bevestigen. 
 
Geheimhouding 
Artsen zijn verplicht te zwijgen over alles wat zij in functie van arts hebben gezien en 
gehoord. Hierdoor ontstaat een arts-patiëntrelatie van vertrouwelijk karakter. De arts 
heeft een geheimhoudingplicht ten opzichte van iedereen, behalve ten opzichte van de 
patiënt of diens vertegenwoordiger. 
 
Beroepen met beroepsgeheim en dus zwijgplicht kunnen zich voor de rechter 
verschonen van het afleggen van een getuigenverklaring, voor zover dat schending van 
het beroepsgeheim zou betekenen. Hierbij moet de persoon die een getuigenverklaring 
moet afleggen, zelf bepalen of het afleggen van een verklaring schending van het 
beroepsgeheim zou zijn. Een arts zal zelf als getuige naar de rechter moeten komen om 
zich daar op het verschoningsrecht te beroepen. De keuze om zich te beroepen op het 
verschoningsrecht moet volgen uit professionele verplichtingen. 
 
Personen die werken met of voor de verschoningsgerechtigde hebben een afgeleid 
verschoningsrecht. Deze personen kunnen ook weigeren een verklaring af te leggen bij 
de rechter. 
 
Alles wat een arts te weten komt over een patiënt, in de rol van arts, valt onder het 
beroepsgeheim. Wat een arts buiten op straat ziet en hoort valt niet onder het 
beroepsgeheim, als een arts zich op dat moment niet in de rol van een arts bevindt. 
 
Doorbreking van het beroepsgeheim  
Soms moet het beroepsgeheim wijken voor een belang van nog groter gewicht. Dit kan 
het geval zijn in drie situaties: 

• Als een patiënt toestemming geeft het beroepsgeheim te doorbreken; 
• Als een wettelijke regeling anders bepaalt; 
• Als een arts in conflict van plichten verkeert. 
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In de wet staat dat bepaalde infecties moeten worden gemeld aan de GGD wanneer 
iemand daarmee is geïnfecteerd. Dit is een voorbeeld van doorbreking van het 
beroepsgeheim omdat een wettelijke regeling anders bepaalt. 
 
Als een patiënt een seksueel overdraagbare aandoening heeft en hij wil niet dat de 
partner geïnformeerd wordt, bevindt de arts zich in een conflict van plichten. Het 
beroepsgeheim mag een arts niet doorbreken, maar door niets te vertellen aan de 
partner loopt hij of zij ook gevaar. 
 
Bij verdenking op kindermishandeling of –verwaarlozing is doorbreking van het 
beroepsgeheim gerechtvaardigd. In de wet staat geschreven dat bij verdenking op 
kindermishandeling het beroepsgeheim mag worden doorbroken en, zonder toestemming 
van de betrokken personen, informatie mag worden verstrekt aan de Raad voor de 
Kinderbescherming. 
Hierdoor heeft een arts dus meldrecht, maar geen meldplicht van kindermishandeling. 
 
Criteria om in geval van conflict van plichten het beroepsgeheim te doorbreken: 

• Alles er aan gedaan te hebben om toestemming te krijgen om het beroepsgeheim 
te doorbreken; 

• Wanneer het beroepsgeheim niet wordt doorbroken, zal ernstige schade ontstaan; 
• Bij het handhaven van de zwijgplicht verkeert de zwijgplichtige in gewetensnood; 
• Het probleem kan niet op een andere manier opgelost worden; 
• Het doorbreken van het beroepsgeheim moet vrijwel zeker andere schade 

voorkomen of beperken; 
• Het beroepsgeheim moet zo worden doorbroken dat het geheim zo min mogelijk 

geschonden wordt. 
 
Gegevens van overledenen  
Er zijn geen wettelijke regels die bepalen over de medische gegevens van overledenen. 
Bij overleden patiënten geldt nog steeds het beroepsgeheim en het verschoningsrecht. 
Erfgenamen hebben niet standaard het recht om het medisch dossier in te zien van de 
overledenen. Personen van wie kan worden aangenomen dat de overledene ermee zou 
instemmen, mogen het medisch dossier zien. De arts of de instelling van wie het dossier 
is, zal dit bepalen. Het verzoek tot inzage zal dus altijd moeten worden uitgelegd. 
 
Mensen die het medisch dossier van een overledene mogen inzien: 

• Nabestaanden die door de overledene uitdrukkelijk zijn gemachtigd; 
• Sommige nabestaanden hadden tijdens het leven van de patiënt al een 

verantwoordelijke rol (bijvoorbeeld ouders van kinderen); 
• Nabestaanden van wie verwacht worden dat de overledene hier geen bezwaar 

tegen zou hebben. 
 
Minderjarige patiënten  
Minderjarige patiënten worden onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën. 
 
Kinderen tot 12 jaar  
In deze leeftijdscategorie zijn de ouders van het kind de vertegenwoordigers. De 
hulpverlener heeft dus een behandelingsovereenkomst met de ouders, en de ouders 
hebben inzagerecht, informatierecht en toestemmingsplicht. 
 
12- tot 16-jarigen 
Ouders zijn vertegenwoordigers van 12- tot 16-jarigen, maar de kinderen hebben zelf 
ook inspraak. Wanneer er een meningsverschil ontstaat over de behandeling zal ook naar 
het kind worden geluisterd. Als het kind wilsbekwaam is, zal de wens van het kind 
worden uitgevoerd. 
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16- en 17-jarigen 
In principe zijn jongeren van deze leeftijd zelf in staat beslissingen te nemen. Echter, 
wanneer zij wilsonbekwaam zijn, zullen de ouders alle beslissingen nemen. 
 
Vertegenwoordigers 
Vertegenwoordigers van wilsonbekwame patiënten kunnen in volgorde van rangorde 
zijn: 

• Curator/mentor; 
• Schriftelijk gemachtigde; 
• Echtgenoot/geregistreerde partner/levensgezel; 
• Ouder/kind/broer/zus van de patiënt. 

 
Wanneer een rechter een patiënt wilsonbekwaam verklaart als gevolg van een geestelijke 
stoornis, wordt een curator of mentor aangesteld. Een curator bepaalt over 
vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke keuzes. Een mentor behartigt alleen 
niet-vermogensrechtelijke belangen en financiële aangelegenheden vallen dus niet onder 
de bevoegdheid van de mentor. Meestal wordt voor het mentorschap gekozen, omdat dit 
minder formaliteiten met zich meebrengen bij het aanstellen van een mentor. 
 
Iedereen kan iemand machtigen om door die persoon vertegenwoordigd te worden, 
mocht hij of zij wilsonbekwaam worden. Een voorwaarde is dat de persoon iemand 
machtigt op het moment dat hij nog wilsbekwaam is. 
 
Het kan ook voorkomen dat een patiënt geen vertegenwoordiger heeft omdat er geen 
familieleden zijn of omdat niemand vertegenwoordiger wil zijn. In dit geval heeft de 
hulpverlener geen andere keus dan zelf het beleid te bepalen. 
 
Vertegenwoordigers nemen beslissingen over concrete situaties waarover beslist moet 
worden. De vertegenwoordiger dient de belangen van de patiënt zo goed mogelijk te 
realiseren. 
 
Er wordt regelmatig dwang uitgeoefend bij wilsonbekwame patiënten. Hierbij kan 
worden gedacht aan fixatie, sedatie en toediening van medicatie, vocht en voedsel. In de 
wet is geregeld welke dwangtoepassingen, al dan niet in crisissituaties, zijn geoorloofd. 
Ook gedwongen opname is in de wet geregeld. 
 
Plichten van de patiënt  
Plichten van patiënten krijgen weinig aandacht in de wet. In de wet staat wel dat een 
patiënt verplicht is de behandelaar te betalen. Als een behandeling niet goed is gegaan, 
kan het de hulpverlener niet verweten worden als de patiënt nalatig is geweest bij het 
nakomen van verplichtingen. 
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D.  Verplichte literatuur en colleges Huid en afweer  
 
Let op: deze samenvatting bevat maar een klein deel van de verplichte literatuur van 
Huid en afweer. Om helemaal goed voorbereid te zijn op je tentamen dien je het gehele 
kortingspakket van Huid en afweer aan te schaffen. Deze samenvatting bestaat uit alle 
verplichte literatuur, colleges en de belangrijke practica. Onderaan deze pagina staat een 
kortingscode, dus bestel je samenvatting direct.  
 
SlimStuderen.nl vat alle literatuur, colleges en belangrijke practica van alle 
vakken van de studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam 
samen. Bestel ze eenvoudig online op www.slimstuderen.nl en zorg ervoor dat 
je alle tentamens haalt! 
 
Met een groep van ongeveer dertig geneeskunde bachelor- en masterstudenten van de 
VU schrijven wij een samenvatting van elk blok. Ook dit jaar zoeken wij weer 
eerstejaarsstudenten die ons team komen versterken. Ben jij opzoek naar een 
studiegerelateerde bijbaan, wil je actief bezig zijn met je studie en beheers je de 
Nederlandse taal goed? Dan is werken bij Slimstuderen.nl zeker iets voor jou! Heb je 
interesse? Stuur dan een e-mail voor meer informatie naar r.snijders@slimstuderen.nl of 
solliciteer direct door je cv en motivatie te sturen naar r.snijders@slimstuderen.nl.  
Deadline aanleveren motivatiebrief en cv: zondag 6 september 2015.   
 
Met onderstaande kortingscode kun jij via de site www.slimstuderen.nl het eerste 
kortingspakket (inclusief alle literatuur, colleges en practica) van Huid en afweer 
bestellen.  
 
Kortingscode: VUGNKSLIM2015 
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E. Win een jaar lang gratis samenvattingen 
 
Dit jaar heeft SlimStuderen speciaal voor de eerstejaars een nog nooit eerder vertoonde 
actie. We geven een jaar lang gratis samenvattingen weg!  
 
Wil jij kans maken op deze unieke prijs? Ga dan snel naar 
www.facebook.com/slimstuderenvugnk, like de pagina en het LIKE&WIN-bericht en 
misschien ben jij de gelukkige winnaar… 
 
Deze actie heeft betrekking op alle literatuur- en collegesamenvattingen van heel jaar 1. 
De boekjes zullen het hele jaar op de dag dat de samenvattingen uitkomen, verstuurd 
worden naar het adres van de winnaar.  
 
LIKE & WIN 
www.facebook.com/slimstuderenvugnk 
Vergeet niet de pagina en het bericht te liken om extra veel kans te maken op de prijs! 


