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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 15 jaar hét ideale studiemiddel voor studenten bedrijfskunde, 
economie, geneeskunde, IBA, rechten en psychologie! 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 dit voorbeeldverslag 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 info@slimstuderen.nl.   
 
Wij als team van SlimStuderen.nl wensen je veel succes in je studententijd, de tijd van je 
leven! 
 
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 2016-2017 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 2017-
2018 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 2017-2018 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 
https://www.slimstuderen.nl/erasmus-universiteit/geneeskunde. 
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A. 1.A.0 – PD.4 MEDISCH HANDELEN  ‘ZIEKTE VAN POMPE’ 
 
Anamnese 
De anamnese is de informatie die de patiënt over de voorgeschiedenis van zijn 
ziekte/klachten kan geven. De zorgverlener stelt om tot een goede anamnese te komen 
ook gerichte vragen aan de patiënt die meer inzicht kunnen verschaffen over de 
ontstaans- en voorgeschiedenis van de ziekte. Als een patiënt met klachten bij een arts 
komt, kan er via het doorlopen van de volgende stappen tot een behandeling worden 
gekomen: 

• 1. De patiënt heeft bepaalde klachten en zoekt een arts op; 
• 2. Volgens de anamnese worden de ziekteverschijnselen besproken en wordt 

er lichamelijk onderzoek verricht; 
• 3. Er wordt een probleemstelling gevormd op basis van de anamnese en het 

lichamelijk onderzoek; 
• 4. Er wordt een selectie gemaakt van de meest waarschijnlijke ziekten, dit heet de 

differentiëlediagnose; 
• 5. Er wordt aanvullend onderzoek gedaan wat de aannemelijkheid van de 

mogelijke aandoeningen toetst; 
• 6. De meest waarschijnlijke diagnose wordt gesteld; 
• 7. De behandeling en de prognose worden bepaald. 

 
Begrippen die betrekking hebben op medisch handelen: 

• Etiologie: de vraag naar de oorzaak; 
• Pathogenese: ontstaan, ontwikkeling en verloop van de ziekte; 
• (Patho)Fysiologie: kennis van de functie van zieke organen 

 
Tijdens dit college was er ook een patiëntendemonstratie. In deze 
patiëntendemonstratie was er aandacht voor verschillende aspecten van lysosomale 
stapelingsziekten zoals de Ziekte van Pompe en mucopolysaccharidose (mps). De 
weg van klachten naar behandeling en prognose verliep als volgt: 
 
In de eerste paar maanden na de geboorte  was er bij de patiënt sprake van een 
afbuigende gewichtscurve, zijn gewicht belandde toen onder de normale gewichtscurve. 
Daarnaast had de patiënt ook moeite bij het drinken en was de patiënt niet in staat om 
zijn hoofd zelfstandig rechtop te houden. In de daaropvolgende maanden ging de moeder 
van de patiënt met de patiënt naar de huisarts met zijn achterblijvende gewicht dat 
volgens de moeder het gevolg was van de beperkte voedselinname van haar zoon, als 
klacht/probleem.  
Tijdens de anamnese kwam naar voren dat het jongetje  buikklachten, plakkerige en 
vette ontlasting (defecatie patroon) en een normale intake van voeding had. Hij was ook 
altijd snel vermoeid bij inspanning als fietsen. 
Bloedonderzoek toonde aan dat de lever- en spierenzymen ASAT (spier), ALAT (lever) en 
CK (spier) verhoogd waren. De verhoging van deze enzymen leidt tot spierzwakte door 
verval van spiercellen (met toch een normaalbewegingspatroon), een hoog calorisch 
verbruik in de spieren en uiteindelijk tot een afbuigende gewichtscurve. Deze informatie 
leidde tot de differentiaal diagnose. 
Aanvullend bloedonderzoek toonde aan dat de lysosomale enzymen in het bloed 
verhoogd waren en dat er tetrasachariden aanwezig waren in haar urine. Ook was er na 
onderzoek met behulp van echografie vastgesteld dat de patiënt een zeer vergrote 
hartspier had.  
De diagnose werd gesteld: een klassieke infantiele vorm van de ziekte van pompe. Het 
gaat hierbij om een glycogeenopstapelingsziekte.   
Deze erfelijke afwijking in een lysosomaal enzym veroorzaakt onherstelbare schade aan 
het spierweefsel (Pompe) en/of bindweefsel (mps). De ziekte is autosomaal recessief 
overdraagbaar, wat betekende dat de ouders beide drager van de ziekte waren. 
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De behandeling kon worden opgezet. Het jongetje, inmiddels 4 jaar oud, krijgt eens in de 
week enzymtherapie. Hij moet dan voor drie uurtjes naar het ziekenhuis. De patiënt zelf 
ervaart de behandeling vooral als vermoeiend. De patiënt heeft ook immunomodulatie 
ondergaan, zodat behandeling met medicatie mogelijk werd. De patiënt kan behandeld 
worden, maar (nog niet) genezen. Hij behoudt restspierziekte. De toekomst blijft 
onzeker. De prognose is tot zover gunstig. 
 
 

B. 1.A.1 - HC.6 ALGEMEEN BOUWPLAN CELLEN EN ORGANEN 
 
Een belangrijke stap in de evolutie is het ontstaan van eukaryote cellen. Eukaryote 
cellen zijn ontstaan door endosymbiose van prokaryote cellen. Eukaryote cellen hebben 
verschillende eigenschappen die voordeel hebben over de eigenschappen van hun 
voorlopers, de prokaryote cellen. Om daar een goed overzicht van te geven zijn hun 
verschillende eigenschappen tegenover elkaar gezet in de volgende tabel: 
 
De eukaryote cel heeft: De prokaryote cel heeft: 

• Een celkern (nucleus) met DNA en 
een membraan; 

• DNA met histonen; 
• Compartimenten, oftewel 

organellen met membraan; 
• Mitochondria voor de 

energievoorziening; 
• 80S ribosomen; 
• Een celwand in het geval van een 

plantaardige cel. 
• Cytoplasma en cytosol 

• Een celwand; 
• Energievoorziening op basis 

ionenpompen: e-transport; 
• 70S ribosomen. 

 
De ionenpompen die de prokaryote cel gebruikt voor de energievoorziening zitten 
ingebed in het celmembraan. Het membraan is echter niet erg groot. Er kan dus maar 
een beperkte hoeveelheid energie worden opgewekt en er is dus maar een beperkte 
hoeveelheid energie beschikbaar. Hierdoor wordt de groei van de cel beperkt heeft de 
prokaryote cel dus maar een beperkte grootte. De eukaryote cel heeft dit probleem niet 
omdat hij gebruik maakt van honderden mitochondria.  
 
De volgende afbeelding geeft aan hoe sterk het DNA van eukartyote cellen zoals die van 
de mens verwant is met bacteriën als E. coli en archaea (een soort oerbacteriën die 
onder extreme omstandigheden leven) als Methanococcus. Het balkje onderin geeft de 
mate van verschil aan in nucleotiden in het RNA ten opzichte van de gemeenschappelijke 
voorouder-cel. 
 

 
De endosymbiont ‘theorie’ van eukaryote evolutie stelt dat vanuit ancestral procaryote 
cellen anaerobic ancestral eucaryote cellen zijn ontstaan. Uiteindelijk zijn mitochondria 
opgenomen door anaerobic ancestral eucaryote cellen en ontstonden de cellen die we nu 
in dieren terugvinden. 
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De overdracht van genetisch materiaal vindt niet alleen plaats tussen dezelfde soorten 
cellen (verticale gen transfer), maar ook tussen verschillende soorten cellen (horizontale 
gen transfer). Twee voorbeelden hiervan zijn de chloroplasten en de mitochondria in 
eukaryotische cellen, die ontstaan zijn uit aërobische prokaryotische eencelligen.  
Een mitochondrium is een ingesloten, zelfwerkende bacterie met eigen DNA. Deze vorm 
van samenleven heet endosymbiose. Bij endosymbiose ontstaan 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. 

 
De eerste stappen van eukaryotisering zijn de volgende vier, deze stappen geven nog 
een aantal verschillen aan tussen pro- en eukaryoten: 

• Het verlies van de starre celwand en het plooien van het celmembraan, hierdoor 
wordt een groter inwendig oppervlak gecreëerd; 

• Het flexibel worden van het celmembraan, dit maakt fagocytose mogelijk; 
• Het ontstaan van een cytoskelet vanuit microtubuli en microfilamenten (tubuline 

en actine); 
• Het ontstane cytoskelet maakt inwendig transport, amoeboïde bewegingen 

compartimentering mogelijk. 
 
Celorganellen 
In een eukaryotische cel zijn alle celorganellen omgeven door een membraan. De rest 
van de cel bestaat uit cytosol. Hieronder staan een aantal onderdelen van de cel 
weergegeven, welke in de komende colleges verder worden uitgewerkt: 

• Cytoplasma: alles binnen het plasmamembraan, maar buiten de nucleus; 
• Cytosol: alles in het cytoplasma met uitzonderingen van de organellen waar een 

membraan om heen zit en de cytoskeletcomponenten; 
• Cel/plasmamembraan: fosfolipide bilaag die cel omgeeft. Omdat fosfolipiden aan 

de staartkant hydrofoob zijn en aan de kopkant hydrofiel, wordt de bilaag 
spontaan gevormd door de aantrekkingskracht tussen de hydrofobe staarten.  
Aan/door het celmembraan zitten: 

- Glycocalix laag, een soort suikerlaag aan de buitenkant van de cel. Op 
deze laag zitten herkenningsreceptoren; 

- Transmembraaneiwitten; 
- Perifere eiwitten. 

• Celkern/nucleus: omgeven door een membraan met poriën en wat is verbonden 
met het ruw endoplasmatisch reticulum. 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: RNA + eiwit; 

• Endoplasmatisch reticulum: het gladde (smooth) ER heeft als functie om 
glycogeen, steroiden en fosfolipiden te synthetiseren. Daarnaast slaat het ook 
calcium en glycogeen op. Het ruw ER bevat ribosomen op het membraan welke 
RNA transleren, de ontstane eiwitten vouwen en verder transporteren; 

• Golgi-apparaat: hier worden eiwitten en vetten verwerkt en verpakt in blaasjes. 
Soms voegt het Golgi-apparaat nog suikers (glycosylering) of fosfaatgroepen 
(fosforylering)toe aan de eiwitmoleculen voordat de pakketjes worden verzonden. 
Dit apparaat kan worden vergeleken met een postkantoor; 

• Mitochondriën: herkenbaar aan dwarswandjes/vouwingen van binnenste 
membraan (cristae). Hier vindt synthese van ATP plaats door middel van 
oxidatieve fosforylering. Het binnenmembraan van een mitochondrium heeft een 
groot oppervlak waarover een grote H+ gradiënt gecreëerd kan worden.  
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Als je die gradiënt terug laat lopen komt er energie vrij.In de loop van de evolutie 
zijn veel van de oorspronkelijke genen van het mitochondrium verhuist naar de 
nucleus; 

• Lysosomen: zijn verantwoordelijk voor de afvalverwerking van de cel. Als 
bijvoorbeeld het cytosol van de cel een te lage pH dreigt te krijgen pompen de 
lysosomen H+ ionen naar binnen waardoor de pH van het cystosol weer stijgt; 

• Cytoskelet: intermediaire filamenten (8-10 nm) geven structuur aan de cel. Actine 
microfilamenten (5-7 nm) spelen een rol bij de beweging van de cel. Microtubuli 
filamenten spelen een rol bij het transport in de cel. 

 
Transport binnen de cel gebeurt op drie verschillende manieren: via poriën, zoals 
transport over het kernmembraan, over membranen via endocytose of exocytose of via 
vesicles (blaasjes). Vesicles kunnen endocyteren of exocyteren. Bij endocytose neemt 
de cel stofjes op door deze in te sluiten met celmembraan. Exocytose is het 
omgekeerde proces, waarbij de vesicle met het membraam fuseert en dan de inhoud aan 
het externe milieu afscheidt.  
 
Histologie 
Volgens de histologie zijn er vier typen weefsels: 

• Epitheel (dekweefsel); 
• Bindweefsel: onder andere bloed en bot. Hierbij gaat het om een verbinding 

maken tussen de verschillende weefsels.; 
• Zenuwweefsel; 
• Spierweefsel. 

 
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,darmklieren, lever en longen); 
• Mesoderm (bindweefsel (incl. bot), spieren, nieren en gonaden). 

 
 
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! 
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C. 1.A.1 - VO.1 BOTTEN, BANDEN EN GEWRICHTEN, DEEL 1 - AXIAAL 
SKELET EN BEKKEN 

 
Steunweefsel en dwarsgestreepte spieren vormen ons houdings- en 
bewegingsapparaat, wat voor de uitwendige vorm zorgt.  
Dwarsgestreepte spieren zijn aan botstukken gehecht, waardoor ze tegenover gesteld 
van elkaar kunnen bewegen. Gewrichtsbanden zorgen voor de bewegelijkheid.  
 
Het cranium (schedel) en de columna vertebralis (wervelkolom) vormen het axiaal 
skelet. De columna vertebralis bestaat uit vertebrae (wervels), het os sacrum 
(heiligbeen) en de costae (ribben). De columna vertebralis kent een dubbele S-vorm, 
wat zorgt stevigheid, buigzaamheid en de demping van schokken tijdens het lopen en 
rennen. De kromming ligt in het sagittale vlak. Er zijn twee soorten krommingen; 
lordose is een kromming die naar dorsaal (rugzijde) hol is en 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 os sacrum vertonen kyphose. Scoliose is een kromming in het 
frontale vlak, een zijwaartse kromming, wat zorgt voor een ongunstige krachtenverdeling 
op de discus intervertebralis (tussenwervelschijven).  
 
Er zijn in totaal zeven cervicale wervels, twaalf thoracale wervels en vijf lumbale wervels. 
Iedere wervel bestaat uit een ventraal (buikzijde) gelegen corpus en dorsaal hiervan de 
arcus (boog). Het geheel omsluit een ruimte dat het foramen vertebralis wordt 
genoemd. De foraminae vertebrali van alle wervels vormen tezamen het canalis 
vertebralis (ruggenmergkanaal). Dit is een hol kanaal met daarin het ruggenmerg. 
Lager gelegen vertebrae zijn anders van vorm en hebben een grotere diameter, omdat 
deze wervels een groter gewicht moeten kunnen dragen. Het corpus vertebrae neemt 
dus naar caudaal in diameter toe.  
 
De arcus vertebrae van alle wervels draagt een zevental uitsteeksels, namelijk: 

• Een aantal processus transversus (dwarsuitsteeksels); 
• Eén processus spinosus (doornuitsteeksel); 
• De processus articulares superiores (gewrichtsuitsteeksel) ; 
• De processus articulares inferiores (gewrichtsuitsteeksel). 

Alle uitsteeksels vertonen dezelfde basiskenmerken op cervicaal, thoracaal en lumbaal 
niveau. De vorm en grootte is echter variabel.  
 
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. De stand en 
grootte van deze gewrichtsvlakken zorgen voor de beweeglijkheid van de rug.  
 
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. Daarnaast bevat de processus transversus van de 
halswervels distaal (verder van het centrum af) een ventraal en dorsaal (gevorkt) 
knobbeltje dankzij de vergroeiing van het originele processus transversus met het 
ribstuk.  
 
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 (buitenzijde) dan de 
uitsteeksels bij de cervicale en thoracale wervels.  
 
Tussen de corpora van opeenvolgende wervels is een discus vertebralis gelegen. Deze 
schijfvormige kraakbenige structuur bestaat uit een vezelige buitenring met een 
geleiachtige kern. Dit zorgt voor een vervormbare en drukbestendige structuur.  
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De specifieke structuur draagt bij aan de bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom 
en het weerstaan van 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. Daarnaast zorgen de 
facetgewrichten voor overdacht van belasting. Er zitten in totaal 48 (24x2) van dat soort 
gewrichtjes in de wervelkolom. De gewrichtsvlakjes zijn gelegen op de processi 
articulares superiores en inferiores.  
 
De processi spinosus zijn bij thoracale wervels dakpansgewijs geordend, waardoor er 
nauwelijks flexie (buiging) of extensie (strekking) tussen de wervels kan plaatsvinden.  
Bij lumbale wervels overlappen deze uitsteeksels niet, waardoor de ruimte tussen de 
wervels wat groter wordt bij flexie en kleiner bij extensie. Bij een liquorpunctie 
(onttrekken van hersenvocht) wordt vanwege deze grotere tussenruimtes 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 sagittale gewrichtsvlakjes op de 
lumbale vertebrae is er tussen deze wervels zowel extensie als flexie mogelijk. 
 
De menselijke columna vertebralis bevat 7 halswervels (vertebrae cervicales). 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 knikken”. De axis heeft geen corpus ten behoeve van de dens axis. Het foramen 
vertebralis van de atlas en de axis heeft een grotere opening in vergelijking met de 
andere foramina vertebrae. Deze ruimte is nodig om het gevaar van afknellen van het 
ruggenmerg bij hoofdbewegingen te verminderen. Tussen de atlas en de axis zit geen 
discus vertebralis.  
 
De integriteit (juiste werking) van de wervelkolom wordt in het lichaam vooral 
gewaarborgd door de ligamenten (bindweefsel) 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 
(tussenwervelgat) genoemd. Deze opening biedt plaats voor uittredende zenuwen vanuit 
het ruggenmerg. 
 
Voor de bewegingen van het menselijk lichaam zijn er spieren gevestigd aan de 
wervelkolom. Zo zijn er voor flexie ventraal spieren verbonden tussen de wervels. Voor 
extensie zijn er juist spieren gevestigd tussen de processi spinosi. Lateroflexie (buiging 
naar de zijkant) wordt mogelijk gemaakt door de spieren tussen de processi transversi 
en voor rotatie zitten er spieren tussen de processus spinosus van de ene wervel en de 
procesus transversus van een volgende wervel. 
 
De thorax wordt gevormd door thoracale wervels, costae (ribben) en sternum 
(borstbeen). De ribben zijn beweeglijk en zijn middels gewrichten verbonden met de 
wervels en met het sternum, behalve twee paar ‘zwevende’ ribben: deze hebben geen 
verbinding met het sternum. De verbinding tussen costae en sternum bestaat uit vezelig 
kraakbeen.  
 
Een costa (1 rib) bestaat uit een capitulum (kopje), collum (hals), tuberculum 
(knobbeltje) en corpus (lichaam). 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 (hoofdzijde). Tussen een rib en een wervel kan er rotatie plaatsvinden, wat 
essentieel is bij het ademhalen. 
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Caudaal (staartzijde) van de wervelkolom is het os sacrum gelegen. Het os sacrum 
bestaat uit vergroeide wervels, meestal zijn dit er vijf. Centraal in het os sacrum verloopt 
het canalis sacralis wat in feite een verlenging is van het canalis vertebralis. 
 
Het kantelen van het bekken veroorzaakt een verandering in de sterkte van de lordose 
van de lumbale wervels; naar voren kantelen versterkt de lordose en naar achteren 
kantelen vermindert de lordose. Tevens vindt men op het heiligbeen ook het 
promontorium ossis sacri. Dit is het vooruitspringend deel van de wervelkolom op de 
overgang tussen de onderste lumbale wervel en het heiligbeen.  
 
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 
dorsaal vrij stevig met elkaar verbonden zijn via het os sacrum (heiligbeen) en ventraal 
rechtstreeks verbonden zijn via de symphysis pubica.  
Het os coxae bestaat uit drie vergroeide botstukken: 

• Os ilium (darmbeen); 
• Os pubis (schaambeen);  
• Os ischium (zitbeen). 

 
Al deze botdelen dragen bij aan de vorming van het acetabulum (gewrichtskom), waar 
het femur (dijbeen) in past. 
 
In de incisura ischiadica (de grote insnijding), tussen ilium en ischium, lopen 
ligamenten die het gewricht stabiliseren 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 en schaalvormig deel (een “vleugel”): de 
ala ossis ilii. De vrije craniale rand is eenvoudig palpeerbaar (met de hand te bekloppen 
voor medisch onderzoek) 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 eronder. 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 is. Dit foramen obturatorium is normaal vrijwel 
geheel afgesloten door het membrana obturatoria (een membraan van bindweefsel). 
Van de spina iliaca anterior superior naar een tuberculum op het os pubis verloopt het 
ligamentum inguinale: de liesband. Het ligamentum inguinale dient niet ter stabilisatie 
van een gewricht, maar vormt een bewegings- en scheidingslijn voor het bovenbeen 
t.o.v. de onderbuik.  
 
Het os ischium draagt een opvallende knobbel, de tuber ischiadicum, en een wat meer 
spits uitsteeksel, de spina ischiadica. Dit zijn de aanhechtingsplaatsen 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 bekkeningang 
genoemd. De grootte en vorm van de bekkeningang is verschillend bij 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 
weleens wat schommelig kan gaan lopen.  
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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! 
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D. 1.A.1 - ZO.1 LUISTEREN ALS BRUGMAN 
 
Professionele gespreksvaardigheden wijken af van alledaagse 
gespreksvaardigheden. De manier waarop een patiënt wordt benaderd beïnvloed de 
openheid en de manier van antwoorden van de patiënt. 
 
Open vragen geven meer gelegenheid om de ander zijn/haar verhaal te laten vertellen. 
Open vragen worden in de geneeskundige praktijk gebruikt om zo veel mogelijk 
informatie uit de patiënt te halen. Open vragen beginnen met een vragend 
voornaamwoord (wie, wat, waar, wanneer, waarom, welke, waarmee of hoe).  
Een gesloten vraag is een vraag waar alleen ‘ja’ of ‘nee’ op geantwoord kan worden. 
Gesloten vragen beginnen dan ook met een werkwoord. Een gesloten vraag kan worden 
gebruikt om specifieke informatie naar boven te halen en wanneer een patiënt te veel 
informatie geeft. 
Een meerkeuzevraag is ook een vorm van gesloten vragen. Meervoudige gesloten 
vragen zijn meerdere gesloten vragen achter elkaar. Een valkuil van dit soort vragen is 
dat het niet duidelijk is op welke vraag de patiënt antwoord geeft. Het is duidelijker voor 
de arts én de patiënt om de vragen een voor een te stellen. 
Suggestieve vragen zijn eigenlijk gewoon zinnen, die alleen door de intonatie 
herkenbaar zijn als vraag en waarin het antwoord al gesuggereerd wordt. Deze vragen 
kunnen beter vermeden worden om de patiënt ruimte te geven om een inhoudelijk 
antwoord te geven. 
 
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. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van gesloten vragen; 

• 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. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van suggestieve vragen.  
 

Een prettige open gesprekshouding wordt gecreëerd door: 
• Veel open vragen te stellen; 
• Af en toe terugkomen op een bepaald gegeven en hier meer informatie over in te 

winnen; 
• Te onderbreken wanneer je iets niet begrijpt;  
• Te concretiseren.  

 
Kenmerken van een arts-patiënt gesprek zijn: 

• Er vertelt 1 persoon; 
• Er is een afstandelijke houding tussen de arts en de patiënt; 
• Er is sprake van een afhankelijke en ongelijke relatie 

 
Communicatie tijdens consult: 
1. De arts stelt open vragen zodat de patiënt veel ruimte heeft om informatie te 

geven. Zo kan de arts goed luisteren zonder na te denken over de volgende 
vraag. 

• De arts stelt niet meteen te directe vragen om te voorkomen dat hij het gesprek 
inhoudelijk stuurt.  

• De arts kan doorvragen naar andere klachten, of juist breder blijven in zijn 
anamnese. 

• Een korte, empathische/steunende opmerking van de arts leidt tot meer inzicht in 
de verwachtingen van de patiënt. 
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E. 1.A.1 - ZO.2 GRONDSLAGEN VAN DE MEDISCHE ETHIEK 
 
Ethische vragen en problemen horen bij de medische praktijk. Ontwikkelingen op 
medisch gebied roepen ethische vragen op, net als alledaagse dilemma’s en grote 
problemen zoals euthanasie. Men zal als arts zijnde dus veel in aanraking komen met 
medisch ethische vraagstukken. Denk hierbij aan vragen als “Moeten rokers 
onderaan de donorlijst worden gezet als ze nieuwe longen nodig hebben?”.  
Het is dan ook belangrijk om tijdens de opleiding tot arts aandacht te besteden aan 
medische ethiek. Ethiek is de studie van de moraal. De moraal is het geheel van morele 
normen en waarden die door een individu of binnen een groep, instelling of cultuur als 
een belangrijke richtlijn voor het eigen handelen wordt gezien. Deze richtlijnen zijn 
(vaak) ongeschreven en worden als vanzelfsprekend gezien.   
Morele opvattingen kunnen cultuur- en tijdsgebonden zijn, echter mogen dit soort 
argumenten niet worden gebruikt bij verantwoording.  
Moraal en recht gaan vaak gepaard: stelen is immoreel en mag volgens de wet niet. 
Moraal en recht horen bij elkaar, maar zijn niet hetzelfde.  
 
Het morele gezichtspunt bepaalt of iets moreel kan worden genoemd. Het gezichtspunt 
heeft vier kenmerken: 

• Het is normatief (norm gevend of voorschrijvend) ; 
• Het is gericht op fundamentele, op zichzelf nastrevenswaardige doeleinden; 
• Het vereist alpartijdigheid (niet jouw eigen belang, maar dat van alle betrokken 

partijen stel je voorop); 
• Het is universaliseerbaar (bevat geen verwijzingen naar partijen/situaties, maar 

is van toepassing op alle partijen/situaties). 
 
Normen zijn richtlijnen waarnaar gehandeld zou moeten worden in een samenleving. 
Voorbeelden hiervan zijn; je steelt niet, je moordt niet en je volgt onderwijs. Waarden 
zijn idealen en motieven voor een samenleving; dit 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 kwaad-doen of niet-schaden:  
De eerste vuistregel bij dit principe is dat de toegebrachte schade proportioneel 
moet zijn; de voordelen van het ingrijpen door een arts moeten opwegen tegen 
de nadelen. Een tweede vuistregel is dat het ingrijpen subsidiair moet zijn; er 
moet gekozen worden voor de minst schadelijke ingreep; 

• Principe van weldoen: 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de normale morele plicht en meer dan je 
plicht doen. 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 
en/of als het gaat om iemand die je goed kent; 

• Principe van respect voor autonomie:  
Iemand moet een keuze vrijwillig en goed geïnformeerd kunnen maken en 
diegene moet wilsbekwaam zijn. Een individu moet dus in staat zijn om 
zelfstandig beslissingen te nemen; 

• 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. Vaak is er sprake 
van ethische reflectie om hierin (gezamenlijk) de juiste keuze te maken.  
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.  



Voorbeeldverslag EUR Geneeskunde SlimStuderen.nl  

 

 
https://www.slimstuderen.nl/erasmus-universiteit/geneeskunde 

 
 
  

14 

Soms, als iemand wilsonbekwaam is, wordt het paternalisme gezien als zwak 
paternalisme. Wilsbekwaamheid laat zich echter niet objectief meten, een baby is 
bijvoorbeeld niet wilsbekwaam. Sterk paternalisme is het handelen van de arts tegen 
de wil van de patiënt in, terwijl de patiënt wel wilsbekwaam is. 
 
 
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! 


