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A. Membraantransport 
 
Dit is een samenvatting van hoofdstuk 12 door Alberts (2014). 
 
Een cel moet bepaalde stoffen kunnen uitwisselen met de omgeving om te kunnen 
overleven. Hierbij zijn de membraantransporteiwitten belangrijk. Er zijn twee 
hoofdgroepen transporteiwitten: 

• De carriereiwitten: deze eiwitten hebben bewegende delen en kunnen zo kleine 
moleculen over het membraan verplaatsen; 

• Kanaaleiwitten of kanalen: deze eiwitten vormen kleine hydrofiele kanaaltjes, 
waardoor oplossingen kunnen stromen. 

 
De meeste kanaaleiwitten zijn ion-kanalen. 
 
Membraantransportprincipes 
 
Ionenconcentraties binnen en buiten de cel 
De ionenconcentratie binnen de cel is heel erg verschillend van de ionenconcentratie 
buiten de cel. Dit verschil is cruciaal voor het functioneren van de cel. Natrium, kalium, 
chloor, calcium en waterstof zijn de meest voorkomende en belangrijkste ionen. Natrium 
is het meest voorkomende positief geladen ion buiten de cel, kalium komt juist binnen de 
cel het meeste voor. De cel houdt deze verschillen gehandhaafd door middel van 
membraantransporteiwitten en door de permeabiliteit van het membraan. 
 
De permeabiliteit van de dubbele lipide laag 
Het hydrofobe karakter van het binnenste van de lipide laag zorgt voor een barrière voor 
hydrofiele moleculen, zoals ionen. Uiteindelijk zal ook elk hydrofiel molecuul het 
membraan kunnen passeren, dit gaat dan alleen veel langzamer.  
De hydrofiele moleculen die het membraan passeren, kunnen worden ingedeeld in drie 
groepen: 

• Kleine niet-polaire moleculen: deze diffunderen snel door de vetlaag omdat ze 
erin oplossen. 

• Ongeladen moleculen: mits ze klein genoeg zijn kunnen deze moleculen ook snel 
door de lipide laag heen diffunderen. Zo diffunderen water en ethanol snel, terwijl 
glucose eigenlijk alweer te groot is en dit diffundeert dus bijna niet;  

• Ionen en geladen moleculen: deze komen niet door de lipide laag. 
 
Twee groepen membraantransportmoleculen 
Er zijn twee groepen membraantransportmoleculen: de transporters of carriers en de 
kanalen. Het grootste verschil is dat ze andere moleculen over het membraan 
verplaatsten. Kanalen selecteren op grootte en lading: als het kanaal open staat en het 
molecuul is klein genoeg met de gepaste lading, dan kan het erdoor. De transporters 
laten alleen moleculen door die passen op de specifieke bindingsplaats. 
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Membraanpassage door passief of actief transport 

Bron: Figuur 12.4 uit Essential cell biology door Alberts, pagina 387, 2014. 
 
Passief transport houdt in dat de moleculen die vrij over het membraan kunnen 
diffunderen altijd naar die kant van het membraan gaan waar hun concentratie relatief 
het laagste is. Het is dus passief omdat er verder geen energie voor nodig is. Actief 
transport houdt in dat het molecuul tegen zijn concentratiegradiënt in getransporteerd 
wordt. Er zijn speciale membraaneiwitten die dit doen en dit proces kost energie in de 
vorm van ATP.  
 
De functies van transporters 
Transporteiwitten of carriereiwitten transporteren veel kleine organische moleculen, met 
uitzondering van vet oplosbare moleculen en kleine ongeladen moleculen die zelf door de 
lipide laag kunnen. Elk carriereiwit is zeer selectief en transporteert meestal maar één 
soort molecuul. 
 
Passief transport 
Passief transport ontstaat door een concentratieverschil, ook wel de 
concentratiegradiënt genoemd. De elektrochemische gradiënt, het verschil in 
elektrische lading, bepaalt het passieve transport. 
 
Actief transport 
Actief transport, tegen de elektrochemische gradiënt in, kan op drie manieren 
plaatsvinden: 

• Gekoppeld transport: hier wordt een molecuul dat tegen de gradiënt in gaat, 
oftewel uphill, gekoppeld aan een molecuul dat met de gradiënt mee gaat, oftewel 
downhill; 

• ATP-gedreven pompen: hier wordt ATP gehydrolyseerd om de energie te 
krijgen die nodig is voor het uphill transport; 

• Licht-gedreven pompen: hier wordt licht gebruikt als energiebron om actief 
transport te bewerkstelligen. Dit komt vooral voor bij bacteriën. 
 

Na-K-pomp 
De natrium-kalium pomp (Na-K-pomp) zorgt voor actief transport van de natrium en 
kalium ionen, waarbij natrium de cel uitgepompt wordt en tegelijkertijd kalium de cel in 
gepompt wordt. De pomp doet dit door ATP om te zetten in ADP, waardoor er energie 
voor het transport vrijkomt.  
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Bron: Figuur 12.11 uit Essential cell biology door Alberts, pagina 392, 2014. 
 
De drijfveer van de NA-K-pomp 
De Na-K-pomp komt aan zijn energie door de hydrolyse van ATP naar ADP. Natrium bindt 
aan de binnenkant van de pomp, dit activeert de ATPase activiteit. ATP wordt gesplitst en 
de fosfaat van ATP wordt aan de pomp gebonden. Dit zorgt voor een 
conformatieverandering van de pomp die leidt tot het loslaten van natrium buiten de cel. 
Door het loslaten van natrium komt er een bindingsplek voor kalium. De binding van 
kalium aan deze plek zorgt voor het loslaten van de fosfaatgroep, waardoor de pomp in 
zijn oude positie terugkeert en de kalium binnen de cel loslaat. 
 
De osmotische balans 
Water kan vrij door het membraan passeren door middel van aquaporines. Ook water 
gaat met de gradiënt mee: als de totale concentratie opgeloste moleculen aan de 
buitenkant van de cel hoger is dan aan de binnenkant, dan zal water de cel uitlopen. Als 
de totale concentratie opgeloste moleculen aan de buitenkant van de cel juist lager is dan 
aan de binnenkant, zal water de cel inlopen. Deze beweging van water wordt osmose 
genoemd. 
 
Gekoppeld transport 
Een actief gegenereerde gradiënt zoals bij natrium en kalium kan worden gebruikt als 
energie voor actief transport van andere moleculen. De carriers die deze methoden 
gebruiken, worden gekoppelde transporters genoemd. Er zijn twee vormen: 

• Symport: de transporter beweegt beide moleculen in dezelfde richting. 
• Antiport: de transporter beweegt twee moleculen juist in tegenovergestelde 

richting over het membraan. 
 
Een transporter die gewoon één molecuul vervoert, wordt een uniporter genoemd. 
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In darmepitheelcellen vindt passief glucose transport plaats, maar ook glucose-natrium 
transport via een symporter. Deze symporter bevindt zich in de apicale membraan en het 
passieve glucose transport vindt plaats in het basolaterale membraan. Natrium is hier de 
drijvende kracht achter het transport. 

 
 
 

 

Bron: Figuur 12.16 uit Essential cell biology door Alberts, pagina 395, 2014. 
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B. Homeostase 
 
Dit is een samenvatting van hoofdstuk 1 uit Widmaier (2014). 
 
Fysiologen bestuderen hoe levende organismen functioneren. Als men spreekt van het 
bestuderen van een ziekte binnen de fysiologie, noem je dat pathofysiologie.  
 
Hoe werkt het lichaam? 
Ieder mens begint als één cel, een bevruchte eicel, die zich deelt in twee andere cellen 
en zich zo vermeerdert. Na deze deling veranderen de cellen in gespecialiseerde cellen 
die goed fungeren voor een bepaalde functie. Dit proces noem je differentiatie. 
Ondanks een grote diversiteit aan soorten cellen zijn deze in vier groepen onder te 
verdelen door hun functie, namelijk: spiercellen, zenuwcellen, epitheelcellen en 
bindweefselcellen. Cellen uit dezelfde groep vormen weefsels. Er kan worden 
gesproken over spierweefsel, zenuwweefsel, epitheelweefsel en bindweefsel. 

 
 

Bron: Figuur 1.1 uit Vander’s Human Physiology door Widmaier, pagina 2, 2014. 
 
Spiercellen en spierweefsel 
Er zijn drie soorten spiercellen, namelijk: skelet-, hart- of gladspierweefsel.  Alle 
spiercellen zijn gespecialiseerd om kracht te leveren. Skeletspieren zorgen voor een 
beweging van de ledematen of romp, maar de spieren zitten ook in de huid en zorgen 
bijvoorbeeld voor gezichtsuitdrukkingen. Een contractie van skeletspierweefsel gebeurt 
bewust en is zelf bestuurbaar. Hartspiercellen (alleen aanwezig in het hart) zorgen 
door samentrekking voor het contraheren van het hart. Gladde spiercellen omringen 
vele ‘buizen’ in het lichaam, zo komen de cellen bijvoorbeeld voor rondom de bloedvaten 
en darmen. Het gladde spierweefsel rondom de oesophagus zorgt ervoor dat het eten 
richting de maag wordt geduwd. Hart- en gladspierweefsel zijn niet zelf te besturen. 
 
Neuronen en zenuwweefsel 
Een neuron is een cel die gespecialiseerd is in het genereren van elektrische signalen. 
Een signaal kan voor een nieuw elektrisch signaal zorgen in een ander neuron, maar een 
signaal kan ook een andere cel stimuleren om een substantie uit te scheiden of een 
spiercel te laten contraheren. 
 
 
Epitheelcellen en epitheelweefsel 
Epitheelcellen zijn gespecialiseerd in selectieve secretie en absorptie van ionen en 
organische moleculen en dienen voor bescherming. Je hebt verschillende soorten 
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epitheelcellen vernoemd naar hun vorm, namelijk: kubisch, cilindrisch, plat of 
trilhaarepitheelvormig. Een epitheelcellenlaag met een dikte van één cel wordt een 
epitheel genoemd. Een weefsel dat uit meerdere lagen cellen bestaat wordt gelaagd 
epitheel genoemd. Elk epitheel heeft in een bepaald deel van het lichaam een functie. 
Bijvoorbeeld zorgt het trilhaarepitheel voor de opwaartse verplaatsing van slijm in de 
trachea, zodat de longen beschermd blijven. Epitheelcellen rusten op een extracellulaire  
laag eiwitten, het basale membraan, dat zorgt (onder andere) voor een verankering van 
het weefsel. Waar het epitheel vastzit aan het basaalmembraan noem je de 
basolaterale kant, de kant waar het epitheel uitkijkt op het lumen noem je de apicale 
zijde en tussen de epitheelcellen in heb je tight junctions. Tight junctions zorgen voor 
een grens tussen lichaamscompartimenten en reguleren de molecuuluitwisseling. 
 

Bron: Figuur 1.2 uit Vander’s Human Physiology door Widmaier, pagina 4, 2014. 
 

Bindweefselcellen en bindweefsel 
Bindweefsel zorgt voor een verbinding en ondersteuning van lichaamsstructuren. Er is 
losmazig bindweefsel, dat onder andere te vinden is onder de epitheelcellen. Dicht 
bindweefsel is te vinden in ligamenten en pezen. Andere typen bindweefsel zijn bot-, 
kraakbeen- en adipeus- (vetopslag) weefsel. Bloed is vloeibaar bindweefsel, bloed bevat 
namelijk dezelfde embryonale cellen als ander bindweefsel. Een belangrijke functie van 
sommige bindweefsels is het vormen van extracellulaire matrix (ECM) rondom cellen. 
De directe omgeving om een cel heen is de extracellulaire vloeistof, aanwezig in bloed 
en de lumen rond een cel. De matrix zorgt voor een aanknopingspunt voor cellulaire 
verbindingen en kan informatie vervoeren in de vorm van chemische boodschappers. De 
proteïnen van de extracellulaire matrix bestaan uit collageenvezels en elastische vezels 
en een mix van niet vezelige eiwitten die koolhydraten bevatten. 
 
Organen en orgaansystemen 
Veel organen zijn onderverdeeld in kleine subeenheden, ook wel functionele eenheden 
genoemd. Als voorbeeld is de functionele eenheid van een nier een nefron. Een 
orgaansysteem is een samenwerking van organen die samen een functie hebben.  
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Bron: tabel 1.1 uit Vander’s Human Physiology door Widmaier, pagina 5, 2014. 
 
Lichaamsvloeistof compartimenten 
Het interne milieu, de vloeistof die de cellen omringt en het bloed, heeft een leidende rol 
voor de cellen in het lichaam. Lichaamsvloeistoffen komen intracellulair en extracellulair 
voor. Het lichaam bestaat uit 67% intracellulaire vloeistof, deze komt in alle cellen van 
het lichaam voor. Van extracellulaire vloeistof vind je 20% tot 25% in het plasma van 
het circulerende bloed en de overige 75% tot 80% vind je in de interstitiële vloeistof 
(te vinden rondom en tussen cellen). De ruimte waarin je de interstitiële vloeistof vindt, 
noem je het interstitium. Water in het lichaam is verantwoordelijk voor 55% tot 60% 
van het lichaamsgewicht van een volwassene.  
 
De intracellulaire vloeistof is anders dan de extracellulaire vloeistof. De intracellulaire 
vloeistof bevat verschillende eiwitten die belangrijk zijn voor het metabolisme en de groei 
van de cel. Deze eiwitten zijn niet nodig in de extracellulaire vloeistof. De extracellulaire 
vloeistof bestaat uit interstitiële vloeistof en plasma, deze vloeistoffen worden gescheiden 
door de bloedvaten. Deze barrière houdt 75% tot 80% van de vloeistof in het interstitium 
en de meeste eiwitten in het plasma.  
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Bron: figuur 1.3 uit Vander’s Human Physiology door Widmaier, pagina 6, 2014. 
 
Homeostase 
Door de ontdekking van de microscoop, kwam men erachter dat het lichaam uit 
triljoenen cellen bestaat. Ook kwam men erachter dat de interstitiële vloeistof altijd in 
beweging is, zoals wanneer het ionen of gassen transporteert. Men zag dat er constant 
een soort balans werd gecreëerd en bekroonde het met de naam homeostase. 
Homeostase is een dynamisch proces en niet statisch. In één dag kunnen bijvoorbeeld de 
glucosegehaltes heel erg verschillen, maar over een lange termijn is de 
bloedsuikerwaarde voorspelbaar. De term hiervoor is dynamisch constant. 
 
Karakteristieken van homeostatische controlesystemen 
De homeostase moet per variabele worden omschreven. Wanneer een variabele in het 
lichaam uit balans raakt, worden andere variabelen als gevolg hiervan non-
homeostatisch. Homeostatische controlesystemen zijn er zodat een verandering zorgt 
voor een aanpassing en het weer als voorheen wordt. Een voorbeeld is de 
lichaamstemperatuur. Zodra de omgevingstemperatuur afneemt, zorgt het lichaam 
bijvoorbeeld voor constrictie van bloedvaten, waardoor het lichaam in steady state 
blijft. De steady state van de lichaamstemperatuur is het setpoint. Steady state 
verschilt van een evenwicht, bij een evenwicht is voor het handhaven van de variabele 
namelijk geen energie nodig. De stabiliteit van een interne variabele wordt bereikt door 
een balans van inbreng en uitgave van energie.  
 

 
Bron: figuur 1.5  uit Vander’s Human Physiology door Widmaier, pagina 8, 2014. 
 
Feedback systemen 
Als het lichaam refererend aan het setpoint zorgt voor een steady state, is dit een typisch 
negatief terugkoppel systeem. Je noemt dit negatief omdat het tegenovergesteld 
reageert op de verandering waarnaar de variabele origineel toegaat. Bij een verlies van 
lichaamswarmte gaat het lichaam proberen de lichaamstemperatuur te verhogen.  
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Als de energievoorraden van cellen op zijn, worden glucosemoleculen enzymatisch 
afgebroken, zodat de chemische energie, adenosine trifosfaat (ATP), kan worden 
gebruikt. Als de ATP voorraad in de cel stijgt, neemt de activiteit van de glucose 
brekende enzymen af door middel van negatieve terugkoppeling. Omgekeerd geldt ook 
dat er meer glucose wordt afgebroken tot ATP wanneer de ATP voorraad afneemt. 
 
Positieve terugkoppeling versnelt het proces, als het ware bijna explosief. Er is geen 
duidelijk stoppunt en het komt ook veel minder vaak voor dan negatieve feedback. Bij de 
zwangerschap en geboorte is er sprake van positieve feedback. Hoe meer de baby tegen 
de baarmoederhals aanduwt, hoe meer oxytocine er bij de moeder wordt aangemaakt. 
Oxytocine heeft een stimulerende werking voor de baarmoederlijke contractie. Door de 
positieve terugkoppeling kan de baarmoederwand zich sterk genoeg samentrekken 
tijdens de bevalling. 

  
Bron: figuur 1.6  uit Vander’s Human Physiology door Widmaier, pagina 9, 2014. 
 
Het resetten van setpoints 
Een setpoint kan zowel door externe als psychische factoren veranderen.  
Bij koorts wordt het setpoint van de lichaamstemperatuur verhoogd, waardoor de 
enzymen de infectie beter kunnen aanvallen. Je lichaam reageert hierop door onder 
andere te rillen en zo warmte te produceren. Dit is een aanpassing van het lichaam op 
een externe factor. Een interne factor is dat de setpoint van de lichaamstemperatuur ’s 
nachts hoger is dan overdag. 
 
Feedforward regulatie 
Een voorbeeld van een feedforward regulatie is dat de geur van eten een signaal van je 
neusreceptoren naar de cellen in je spijsverteringssysteem stimuleert, wat zorgt dat de 
maag al zuur produceert om het eten te gaan verteren. Het feedforward systeem zorgt  
voor een efficiënte homeostatische reactie en vermindert de afwijking van het setpoint. 
Bij feedforward is je lichaam dus al een stapje sneller bezig met het aanpassen van 
dingen bij veranderingen om je lichaam te kunnen voorbereiden en zo ook beschermen. 
Men zegt ook dat veel voorbeelden van feedforward regulatie ontstaan door ‘leren’. Een 
bekend voorbeeld is het verhoogde hartritme van de atleet net voordat een wedstrijd 
begint. 
 
Componenten van homeostatische controlesystemen 
 
Reflexen 
Je kan je bewust zijn van je reflex, maar veel reflexen doen zich voor zonder dat je je er 
bewust van bent. Een reflex is een ingebouwde reactie op een bepaalde stimulus. Een 
aangeleerde reflex is die van een chauffeur die verschillende obstakels tijdens het 
rijden weet te ontwijken, hierbij speelt het bewustzijn van de chauffeur een grote rol.   
 
In een reflexboog zal een stimulus, zowel intern als extern, worden gedetecteerd door 
een receptor. Deze receptor zal via de afferente weg (afferent betekent ergens 
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naartoe) het signaal naar het integratiecentrum sturen. In het integratiecentrum 
worden signalen vergeleken met het setpoint. Vervolgens gaat er een signaal via de 
efferente weg (efferent betekent ergens vanaf) naar de effector, als een soort 
commando.  
 
Tenslotte zorgt de effector voor een reactie, zoals bijvoorbeeld rillen om de 
warmteproductie te verhogen. Bijna alle lichaamscellen kunnen functioneren als 
effectoren in homeostatische reflexen. 
 
De figuur hieronder demonstreert de componenten van een negatieve terugkoppeling bij 
de homeostatische reflexboog van de temperatuurregeling. 
 

Bron: figuur 1.8  uit Vander’s Human Physiology door Widmaier, pagina 11, 2014. 
  
Een hormoon is een chemische boodschapper, afgegeven aan het bloed door cellen 
aangestuurd door het endocriene systeem, en kan als efferente weg in de reflexboog 
dienen. De principes van een hormoon en reflex zijn essentieel hetzelfde, hierdoor 
kunnen hormonen ook als reflex component beschreven worden. Het integratiecentrum 
kan zich bevinden in het zenuwsysteem of in een klier, afhankelijk van de reflex.   
 
Lokale homeostatische reacties 
Een lokale reflex ontstaat door een verandering in het interne of externe milieu, die een 
stimulus veroorzaakt. Bij een lokale homeostatische reactie vindt de sequentie van 
effecten alleen plaats in het gebied van de stimulus. Deze zelfregulatie zorgt voor de 
handhaving van individuele gebieden in het lichaam. 
 
De rol van intracellulaire chemische boodschappers in homeostase 
Essentieel voor reflexen en lokale homeostatische reacties is dat cellen met elkaar 
kunnen communiceren. In het overgrote deel van de gevallen wordt deze communicatie 
verricht door chemische boodschappers, zoals: hormonen, neurotransmitters en 
paracriene (reactie op aanliggende cellen) of autocriene (reactie op eigen cel) 
substanties. Hormonen gebruiken het bloed als vervoermiddel om bij hun doelwit 
(target cells) aan te komen. Hormonen worden geproduceerd en uitgescheiden door 
endocriene klieren of in verspreide cellen die zijn verspreid door een ander orgaan. 
Neurotransmitters komen vrij bij de uiteinden van neuronen, om vervolgens andere 
neuronen, spiercellen of kliercellen te stimuleren of remmen. Chemische boodschappers 
die zorgen voor een lokale communicatie tussen cellen noem je paracriene 
substanties.  
 
Paracriene substanties worden, nadat zij hun functie hebben uitgevoerd, geïnactiveerd 
door enzymen, hierdoor komen de substanties niet in grote mate in het bloed voor. 
Bij een autocriene substantie scheidt de cel een stofje uit in de extracellulaire 
vloeistof, waarna de autocriene substantie reageert op de cel die dit stofje zelf heeft 
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gemaakt. Een stofje kan soms zowel als neurotransmitter als hormoon optreden.  

 
Bron: figuur 1.9  uit Vander’s Human Physiology door Widmaier, pagina 12, 2014. 
 
Er bestaat ook intercellulaire communicatie waarbij geen secretie van chemische stoffen 
in de extracellulaire vloeistof nodig is. Het eerste type communiceert door middel van 
een gap junction, moleculen verplaatsen van een cel naar een aangrenzende cel zonder 
in aanraking met de extracellulaire vloeistof te zijn geweest. In het tweede type is de 
chemische boodschapper niet vrijgekomen van de cel, maar bevindt zich in het plasma 
membraan van de cel. Wanneer de cel contact heeft met een andere cel die op de 
boodschapper kan reageren, zullen de cellen koppelen via de membraan gebonden 
boodschapper. Dit wordt ook wel juxtacrine genoemd en is belangrijk voor de 
ontwikkeling van weefsel en voor het beschermen van de cellen tegen infecties.  
 
Processen gerelateerd aan homeostase 
 
Adaptatie en acclimatisatie 
Adaptatie is van belang bij het overleven in een situatie. Zodra het ergens erg heet is, 
ga je zweten om af te koelen; een adaptatie. Zodra je hieraan gewend bent geraakt na 
een week en al sneller gaat zweten om af te koelen, ben je geacclimatiseerd. De 
acclimatisatie is meestal reversibel. Wanneer de dagelijkse blootstelling aan warmte 
weer als voorheen wordt, zal de zweetproductie ook weer afnemen in een korte tijd. 
 
Biologische ritmes 
Het circadiaans ritme duurt circa 24 uur. Het is een cyclus met slapen en waken, 
verschillende lichaamstemperaturen, variaties in hormoonconcentraties in het bloed en 
excretie van ionen in de urine.   
 
Een biologisch ritme zorgt voor een feedforward bij homeostase zonder een 
detectiesysteem. Het ritme zorgt ervoor dat het lichaam is voorbereid op een bepaalde 
gebeurtenis die hoogstwaarschijnlijk plaats zal vinden. De lichaamstemperatuur verhoogt 
bijvoorbeeld vlak voor het wakker worden, waardoor het lichaam meer in staat is om te 
handelen. Omgevingsfactoren zorgen niet voor het ritme, maar eerder de handelingen 
die worden uitgevoerd op bepaalde tijden. De licht- en donkercyclus is de belangrijkste 
tijdsleutel uit de omgeving. Wanneer men zich niet bewust is van tijd wordt het ritme 
free-running ritme genoemd.    
 
De tijdsleutels uit de omgeving zijn vooral belangrijk bij een phase-shift ritme, het 
overzetten naar een andere interne klok. Er is sprake van een verschil tussen de externe 
en interne klok. Dit ritme wordt aangenomen wanneer iemand bijvoorbeeld een jet lag 
heeft. 
 
In de hypothalamus functioneert een specifieke collectie van neuronen als een klok, 
ook wel de pacemaker, voor circadiaanse ritmes. De hypothalamus ontvangt van de ogen 
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en andere zenuwsystemen input, waarna de hypothalamus output naar de pijnappelklier 
stuurt, een klier in de hersenen die het hormoon melatonine afgeeft in het donker.  
 
Lichaamsbalans 
In het figuur hieronder is een gegeneraliseerd schema weergegeven met de mogelijke 
wegen voor chemische substanties met betrekking op het behouden van een balans. De 
pool heeft een centrale rol in het behouden van de balans. Het opslaan van substanties 
is reversibel, aangezien de substantie weer vrijkomt wanneer de complexere substanties 
worden afgebroken. Niet alle substanties volgen de wegen zoals in het figuur hieronder 
aangegeven, Na+ bijvoorbeeld niet.   
 

Bron: figuur 1.11  uit Vander’s Human Physiology door Widmaier, pagina 14, 2014. 
 
Voor elke substantie zijn er drie mogelijkheden van totale lichaamsbalans: 

• Negatieve balans, het verlies van de substantie is groter dan de aanwinst; 
• Positieve balans , de aanwinst van de substantie is groter dan het verlies; 
• Stabiele balans, de aanwinst van de substantie is gelijk aan het verlies. 
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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 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (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 bij 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: 
• Gevolgen en verbonden risico’s 
• Aard en doel; 
• Toestand van de patiënt en zijn vooruitzichten; 
• Alternatieven. 

 
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 het 
inschakelen van een tolk. 
 
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 geheimhoudingsplicht ten opzichte van iedereen, behalve ten opzichte van 
de patiënt of diens vertegenwoordiger. 
 
Beroepen met een 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; 

• Het doorbreken van het beroepsgeheim moet vrijwel zeker andere schade 
voorkomen of beperken; 

• Wanneer het beroepsgeheim niet wordt doorbroken, zal ernstige schade ontstaan; 
• Het probleem kan niet op een andere manier opgelost worden; 
• Het beroepsgeheim moet zo worden doorbroken dat het geheim zo min mogelijk 

geschonden wordt; 
• Bij het handhaven van de zwijgplicht verkeert de zwijgplichtige in gewetensnood. 

 
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 van wie verwacht worden dat de overledene hier geen bezwaar 
tegen zou hebben; 

• 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). 
 

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: 

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

 
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 meebrengt 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.  Practicum fysiologie  
 
Dit is een samenvatting van het practicum fysiologie.  
 
Achtergrond en inleiding 
De huid heeft in het lichaam meerdere functies: 

• Bescherming tegen verlies van vocht en binnendringers; 
• Waarneming van tast-prikkels, warmte, kou en pijn; 
• De handhaving van lichaamstemperatuur. 

 
De kleur en de textuur van huid, nagelbed, lippen, nagel en haren geven veel informatie 
over de gezondheidstoestand en kunnen een aanwijzing zijn voor interne problematiek. 
 
inspectie 
Kleur van de huid 
Bij een goed gehydrateerde hoornlaag wordt licht gelijkmatig gereflecteerd, de huid of 
het haar is glanzend. Bij een droge, schilferende hoornlaag wordt het licht diffuus 
gereflecteerd, de huid of het haar is dof. Belangrijke factoren voor de kleur van de huid: 

• Hemoglobine (rood in slagaderlijk bloed en blauw in aderlijk bloed); 
• Melanine-pigment (bruin tot zwart, maar blauw als het diepgelegen is). 

Bron: figuur 1 uit huid en afweer practicum 
 
Efflorescenties 
De huid bestaat uit drie lagen: epidermis, dermis en subcutis (onderhuidse vetlaag). 
Een verandering aan de huid wordt ook wel efflorescentie (bloeiwijze) genoemd, de 
belangrijkste zijn:  

• Macula: kleurverandering; 
• Erytheem: rode kleurverandering, door vaatverwijding (wegdrukbaar); 
• Papel: kleine verhevenheid kleiner dan één centimeter, door cel-, weefsel- of 

vochttoenamen, geneest zonder littekenvorming; 
• Plaque: solide, vlakke verhevenheid, groter dan één centimeter; 
• Tumor: solide uitstekende verhevenheid, groter dan één centimeter, ontstaat 

door celvermeerdering;  
• Vesikel: zichtbare holte gevuld met helder vocht, kleiner dan één centimeter, in 

epidermis; 
• Bulla: als vesikel, groter dan één centimeter, in intra- of sub epidermis gelegen 

(dieper); 
• Pustel: zichtbare holte gevuld met purulent vocht, kleiner dan één centimeter, 

meestal in epidermis; 
• Squama: loslatend conglomeraat van hoorncellen (schilferig); 
• Crusta: ingedroogd exsudaat (ontstekingsvocht), bloed, pus, cellen, necrotisch 

materiaal of vuil (korst); 
• Lichenificatie: vergroving van het huidreliëf; 
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• Erosie: defect van de huid beperkt tot de epidermis; 
• Excoriatie: epidermo-dermal defect, ligt iets dieper dan een erosie (vaak 

krabeffect); 
• Ulcus: defect van de huid tot in de subcutis, met geen of geringe 

genezingstendens, ontstaan na voorafgaande huidverandering. 
 
Huid en handhaving van de lichaamstemperatuur 
De temperatuur rond de vitale organen (de kern) is ongeveer 37 graden. De temperatuur 
van de huid (schil) is lager dan de kern. De huid werkt als regelaar voor warmteafgifte  
door bloedvaten, zweetklieren en de subcutis. Verschillende vormen van warmteregeling 
zijn: 

• Straling, de doorbloeding van de huid neemt toe of af; 
• Verdamping, met behulp van zweetsecretie in de zweetklieren; 
• Geleiding, bij direct contact van de huid en door stroming langs de huid; 
• Gedrag, door bijvoorbeeld kleding te dragen. 

Bron: figuur 3 uit huid en afweer practicum 
 
Negatieve terugkoppeling 
In de hypothalamus liggen de temperatuursensoren van de lichaamskern, het 
temperatuursregulatiecentrum. Hier wordt de kerntemperatuur vergeleken met het 
setpoint (meestal 37 graden). Bij een temperatuurdaling treedt er negatieve 
terugkoppeling op, het lichaam produceert warmte en hierdoor zal de temperatuur 
weer stijgen en gelijk worden aan het setpoint.  
 
Thermosensoren in de huid 
In de huid liggen koude-, warmte- en pijnsensoren. In de figuur hieronder worden 
verschillende bereikwaardes van sensoren aangegeven. Het aantal impulsen per seconde 
in de afvoerende zenuw neemt binnen een aantal seconden af, dus ook de 
temperatuursensatie.  
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Bron: figuur 4 uit huid en afweer practicum 
 
Feed forward regulatie houdt in dat het lichaam zich voorbereidt op een mogelijke 
verandering. Door deze voorbereiding kan het regulatiesysteem sneller reageren. Een 
vorm van feed forward regulatie is ook je dag-nacht (circadiane) ritme.   
 
Zweetsecretie 
Door zweten koelt de huid af. De zweetklieren liggen diep in de dermis en produceren 
een fysiologische zoutoplossing (0,9% NaCl) gelijk aan bloedplasma. De eccriene klieren 
komen in de gehele huid voor, met een grotere dichtheid in de handpalm en de voetzool 
(200 per cm2) dan de romp (100 per cm2). De eccriene klieren worden aangestuurd door 
het autonome zenuwstelsel. In de zweetklierbuis worden zouten terug geresorbeerd, het 
zweet op de huid is hierdoor hypotoon (minder moleculen, meer water dan 
bloedplasma). Apocriene zweetklieren komen voor in de oksels, rondom de tepels, de 
anus en de vulva. Het zweet heeft een sterke geur door aanwezige bacteriën. 
De zweetsecretie kan oplopen tot 1600 milliliter per uur. Ongeveer zestig procent van het 
lichaamsgewicht is vocht. Wanneer de drempelwaarde van de kerntemperatuur wordt 
overschreden zal het lichaam reageren door te zweten en bloedvaten te verwijden. Het 
lichaam zal rillen bij een daling van de kerntemperatuur. 

Bron: figuur 5 uit huid en afweer practicum 
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Metingen 
Een meting via het trommelvlies gebeurt via een infraroodmeter. Het trommelvlies volgt 
temperatuurveranderingen snel. In het rectum is de temperatuur ongeveer 0,5 graden 
hoger dan in de kern. Het rectum volgt snelle kerntemperatuur veranderingen niet. 
Metingen in de mond en oksel zijn minder nauwkeurig voor de kerntemperatuur. De 
metingen kunnen de volgende toestanden aantonen: 

• Onderkoeling (hypothermie); 
• Warmtestuwing (hyperthermie); 
• Koorts, een uiting van het actief verzetten van het setpoint van het 

temperatuursregelsysteem naar een hogere waarde. 
 

Tijdens het practicum wordt er gewerkt met vinger fotoplethysmografie: het meten 
van veranderingen van de bloedvolume in de vingertoppen, met infrarood licht. Ook kan 
de volume-puls tijdens iedere hartslag worden weergegeven.  
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E. Opbouw van de huid 
 
Dit is een samenvatting van openingscollege 1 uit week 2. 
 
Met een gemiddeld gewicht van 15 kilo en een oppervlakte van 1.5 tot 2 m2 behoort de 
huid ongetwijfeld tot een van de menselijke wonderen. Tevens heeft de huid meerdere 
functionaliteiten, waaronder een sensorische functie en het is onze ’’muur’’ tegen 
gevaren van buiten.   
 
Functies huid 
De huid heeft, zoals al eerder vermeld, een sensorische en preventieve functie: 
buiten houden wat buiten hoort, binnen houden wat binnen is. De huid vormt dus een 
barrière. De huid zorgt er namelijk voor dat er een afweer is tegen binnendringende 
micro-organismen, uv-licht en schadelijke stoffen. Verder is het prominent in de 
handhaving van ons interne milieu; belangrijk voor vochthuishouding, 
temperatuurregulatie en ons isoleren voor warmte en kou. Ook speelt de huid een grote 
rol bij intermenselijk contact. 
 
Anatomie van de huid 
De huid is in drie lagen te verdelen: 

• Epidermis (opperhuid); 
• Dermis (lederhuid); 
• Subcutis (onderhuid). 

 
Epidermis 
Zoals de naam al aanduidt, wordt de bovenste laag van de huid bedoeld als er wordt 
gepraat over de opperhuid. Wat de opperhuid merkwaardig maakt is dat er geen 
aanwezigheid is van bloedvaatjes. De epidermis wordt dan ook vooral opgemaakt uit 
cellen. Tevens kan de opperhuid worden onderverdeeld in meerdere lagen:  

                                     
Bron: openingscollege 1, week 2, 7-09-2015, dia 13 
 
De stratum lucidum is een opmerkelijke laag omdat het alleen aanwezig is op plaatsen 
met een hele dikke huid, zoals de voetzolen en handpalmen. Bij de dermis worden de 
cellen aangemaakt en deze profileren naar boven. Waarna ze bij de stratum corneum 
hun kern verliezen en de hoornlaag vormen. Er worden ook allerlei soorten keratine 
aangemaakt, die zorgen voor de stevigheid en structuur van de huid. De basaal 
membraan kan gezien worden als de grens, die de epidermis van de dermis scheidt. 
Dit hele proces van afschilvering tot de hoornlaag duurt ongeveer vier weken.  
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In principe, zou je dit hele proces kunnen vergelijken met een ‘’muur’’ waarbij de 
keratinocyten de stevigheid handhaven. De tussenstof (eiwitten en lipiden) zorgen 
voor het intact houden van dit geheel, wat tevens te vergelijken is met een cement laag. 
Bovendien is de epidermis noodzakelijk, om water van binnen en buiten af te stoten.  
 
Keratinocyten 
Wat opvalt aan de keratinocyten is dat er allemaal filamenten in zitten. De 
desmosomen en ‘’adherence junctions’’ zorgen voor de onderlinge samenhang. De 
keratinocyten maken antimicrobiële peptiden, wat deels voor de aspecifieke afweer in 
de huid zorgt. In de korreltjes die zich op de hoornlaag bevinden zit filaggrine, wat bij 
afbraak zorgt voor de vettige smeersubstantie op de huid. Als er een tekort is aan dit 
eiwit kan het zorgen voor squamae (verschilvering) en een droge huid.  
 
Melanocyt 
Mensen komen in verschillende vormen en maten voor, ook wat betreft kleur verschillen 
mensen aannemelijk. Dit wordt gereguleerd door het melanine in je huid. Melanocyten 
produceren dit. Ieder mens heeft ongeveer evenveel melanocyten, echter zijn bij de 
donker getinte mensen het aantal melanosomen meer en zijn de melanosomen ook 
groter. Melanosomen zijn organellen die door de melanocyt geproduceerd worden, wat 
daarna aan de keratinocyten wordt overgedragen. Daarnaast zijn de melanosomen 
onder te verdelen in twee soorten: de phaomelanosomen en de eumelanosomen. De 
phaomelanosomen komen vooral voor bij blanke en roodharige mensen, terwijl 
eumelanosomen bij mensen met een donkere huid voorkomt. Melanine in de huid zorgt 
voor het weerkaatsen van uv-straling, wat tevens de kans reduceert op huidkanker en 
mutaties.  
 
Voor het produceren van melanine is het tyrosinase van belang. Tyrosinase is een 
enzym dat samen met het aminozuur tyrosine de productie van melanine op gang 
brengt. De melanosoom wordt bij de reactie steeds donkerder, waarbij aan het einde van 
de rit al het tyrosinase is verbruikt. Melanocyten werken nauw samen met de 
keratinocyten door deze te voorzien van een UV-absorberende laag om mutaties in de 
celkern te voorkomen. De melanosomen zitten namelijk als een soort parasol, boven de 
celkern. 
 
Langerhans cellen  
Langerhans cellen zijn afkomstig uit het beenmerg en maken deel uit van het 
afweersysteem. Deze cellen zijn voornamelijk te vinden in de stratum spinosum van de 
epidermis. Het zijn in principe soldaatjes die de wacht houden en ingrijpen zodra er iets 
vreemds gebeurd. Ook zijn ze van belang bij de immuunrespons van de huid, doormiddel 
van antigeen presentatie.    
 
Merkelcel 
De merkelcel behoort tot de donkere gebieden van de medische sector, er is namelijk 
nog niet veel bekend van die cel. Het is wel bekend dat het hoofdzakelijk een sensorische 
functie heeft en dusdanig in verbinding staat met het zenuwstelsel. Ook kunnen ze in 
zeldzame gevallen leiden tot erge huidkankercellen, de merkelceltumoren. Deze staan in 
de boeken als tumoren die vrij snel ontkiemen.  
 
Basaal membraan 
De basaal membraan is de grens tussen de dermis en epidermis. De papillen en 
retelijsten zorgen voor de adhesie tussen de twee lagen. De stevigheid in deze 
verbinding zit hem in het feit dat de epidermis goed verankert is in de dermis.  
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F.  Auteurs gezocht voor het VU Geneeskunde SLIM team!  
 
We’re hiring!  
 
Op zoek naar een extra toevoeging voor op je CV? Word auteur bij Slimstuderen.nl!  
De functie auteur bij Slimstuderen.nl is de ideale studie gerelateerde bijbaan. Flexibel 
werk met daarnaast mogelijkheden om door te groeien naar één van onze 
managersfuncties binnen het bedrijf.  
 
Met een groep van ongeveer dertig geneeskunde bachelor- en masterstudenten van de 
VU schrijven wij samenvattingen van elk blok. Ook dit jaar zoeken wij weer 
eerstejaarsstudenten die ons team komen versterken.  
 
Krijg tot wel €4.50,- per geschreven pagina en bereid jezelf daarnaast nog is optimaal 
voor op de tentamens. En vergeet niet, al onze samenvattingen liggen elk blok gratis bij 
jou op de mat!  
 
Meer info of solliciteren? Mail naar A.junte@slimstuderen.nl 
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G. Koop de volledige samenvatting van Huid en Afweer nu met extra 
korting op www.Slimstuderen.nl 

 
KORTING! Snel de gehele samenvatting van Huid en Afweer bestellen? Bestel 
hem nu op www.slimstuderen.nl en ontvang 25% korting op je bestelling met 
de volgende kortingscode: WelkomBijSlim2017 
 
Houd daarnaast onze Facebook groep (SlimStuderen – VU Geneeskunde) in de gaten 
voor de laatste supplementen en winacties!  
 
SlimStuderen.nl bevat 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, of neem een SLIM abonnement en 
zorg ervoor dat je alle tentamens haalt! 
 
Wil jij op de hoogte blijven van alle samenvattingen die wij aanbieden?  
Maak een account aan op onze website www.slimstuderen.nl.  

 


