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Voorbeeldsamenvatting Huid en Afweer 
 

Beste Geneeskunde Student, 

 

Welkom op de Vrije Universiteit Amsterdam! Voor je ligt de samenvatting van het vak Huid en 

Afweer voor de studie Geneeskunde. SlimStuderen.nl en Capita Selecta hebben de belangrijkste 

verplichte tentamenstof voor je samengevat. Zo kun jij zo prettig mogelijk studeren. We wensen je 

alvast succes met studeren en natuurlijk met het behalen van jouw studiepunten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 

Team SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

 

P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van SlimStuderen.nl en 

Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 oktober 2018 bestelt via onze websites, 

profiteer je van extra korting door de volgende kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. 

Hiermee ontvang je 15% korting op je eerste bestelling.

Kwaliteit 

Onze verslagen en lespakketten bevatten precies de stof die jij nodig hebt om je tentamen te 

halen, niet meer en niet minder. Iedere periode worden de verplichte literatuur, colleges en 

belangrijke werkgroepen samengevat door een ervaren auteur. Zo hoef jij je geen zorgen te 

maken als je een keer een college mist. Verder staan de verslagen vol met oefenvragen zodat je 

jouw kennis van het vak kunt testen. 

 

Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen! 

Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan nu een 

abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat! 

 

Werken bij?  

Wij zijn altijd op zoek naar de beste auteurs, repetitoren en studiemanagers! Lijkt het je leuk om 

bij ons aan de slag te gaan? Stuur jouw motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl 

 

Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je benieuwd naar 

onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Volg ons dan via: 

 

 

 

 

 

 

 

SlimStuderen.nl 

/SlimStuderen 

@SlimStuderen.nl 

info@slimstuderen.nl 

010 214 06 01 

06 43 95 27 16 

 

 

 

 

 

 

 

CapitaSelecta.nl 

/CapitaSelectaStudieondersteuning 

@CapitaSelecta 

klantenservice@capitaselecta.nl 

010 214 23 94 

06 45 34 14 74 
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Hoofdstuk 1: Brandwonden  
 

Bij de behandeling van brandwonden moet de ernst van de wond, waarbij de uitgebreidheid heel 

belangrijk is, nauwkeurig in acht genomen worden. Een brandwond kan eerste-, tweede- of 

derdegraads zijn. Wondherstel gaat in vier fasen: Hemostase, Inflammatie, Proliferatie, Maturatie.  

 

Pathofysiologie en epidemiologie 

Jaarlijks worden er ongeveer 60.000 mensen voor brandwonden behandeld, hiervan worden er 

ongeveer 1700 in het ziekenhuis opgenomen en 600 mensen worden in één van de drie 

brandwondencentra opgenomen. Naar schatting zijn één van de vier brandwonden bij kinderen het 

gevolg van kindermishandeling. De meeste brandwonden worden veroorzaakt door hete vloeistoffen 

en vuur, maar ook elektriciteit kan brandwonden geven. Contactverbrandingen van bijvoorbeeld een 

strijkijzer of een kachel leiden vaak tot diepe brandwonden. Bij chemische brandwonden moet men 

ook rekening houden met systemische bijwerkingen. 

 

Ernst van de brandwond  

De ernst van de brandwond wordt bepaald door een aantal factoren.  

 

Uitgebreidheid, leeftijd en de algemene conditie 

van de patiënt 

De uitgebreidheid van de verbranding wordt 

uitgedrukt in een percentage van het 

lichaamsoppervlak dat aangedaan is. Bij meer 

dan vijftien procent is vochtsuppletie een 

vereiste omdat er anders shock optreedt, bij 

kinderen en ouderen geldt dit al vanaf tien 

procent. Dit komt omdat door verbranding de 

bloedvaatjes open gaan staan waardoor vocht 

uit de bloedvaten kan gaan lekken. Hierdoor 

zwelt het lichaam op. De volaire (palm) zijde 

van de hand van de patiënt met 

aaneengesloten vingers komt overeen met 1% van het lichaamsoppervlak. Verder zijn bij 

volwassenen (boven de 10) het hoofd en de armen allen 9%, de benen elk 2x9% en de romp 4x9% 

van het lichaamsoppervlak; dit wordt ook wel de regel van 9 genoemd. Bij kinderen onder de 10 en 

baby’s is deze verhouding net anders; zie het plaatje hiernaast. Voor de hoeveelheid vocht die 

toegediend moet worden wordt de compensatieformule gebruikt: 4 x gewicht x oppervlak= aantal ml 

per 24 uur.  

 

Diepte van de brandwond 

Hier wordt de onderverdeling van eerste- tweede- of 

derdegraadsverbranding gebruikt.   

Slimme Tip! 
 
Onthoud voor je tentamen de 
regel van 9:  

• Hoofd & arm: 1x9% 

• Been: 2x9% 

• Romp:4x9% 

 

Oppervlakte hand= 1% 

 

 

Bron: figuur 16.2 uit dermatovenereologie voor de eerste lijn van 
Sillevis Smitt 
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Eerstegraads en oppervlakkig tweedegraads zijn wonden die spontaan genezen binnen twee weken. 

Diepe tweedegraadswonden doen er langer over om te genezen en laten vrijwel altijd littekens 

achter. Voor een derdegraadsverbranding geldt dat genezing alleen vanuit de wondranden kan 

optreden omdat alle epitheelcellen zijn verbrand. 

 

Lokalisatie 

Door contractuurvorming kunnen brandwonden in functionele gebieden erg vervelend zijn. Denk 

hierbij aan gewrichten of gelaat. Verder kunnen gebieden die rondom verbrand zijn ernstige 

circulatiestoornissen leiden; chirurgisch ingrijpen is dan een noodzaak. 

 

Bijkomend letsel 

Het bekendste bijkomende letsel is inhalatietrauma. De luchtwegen zijn dan aangetast door het 

inademen van stoffen die vrijkomen in een brand.  

 

Gradering brandwonden 

Eerstegraads verbranding 

Bij een eerstegraads verbranding is er sprake van een droge rode, pijnlijke huid welke opzwelt. Een 

eerstegraads verbranding is eigenlijk geen brandwond maar een ontstekingsreactie. Deze telt dus 

ook niet mee bij het bepalen van het oppervlak van een brandwond.  

 

Tweedegraads brandwond 

Een tweedegraads brandwond kan oppervlakkig of diep zijn, en er is sprake van blaarvorming. 

Blaarvorming zie je het meeste bij ondiepe wonden, wat betekent dat de daaronder liggende 

doorbloeding nog intact is. Bij tweedegraads verbrandingen is de huid roze, nat, glanzend, soepel en 

pijnlijk met intacte en kapotte blaren. De huid is hierbij beschadigd tot in de lederhuid. Bij een diepe 

tweedegraads brandwond kan de huid er dof uitzien in plaats van glanzend. Bij een oppervlakkige 

tweedegraads brandwond is er sprake van epidermis en dermisverlies waarbij de haarfollikels nog in 

tact zijn. Bij een diepe tweedegraads zijn deze haarfollikels kapot, en zijn alleen nog de zweetklieren 

intact. 

 

Derdegraads brandwond 

Bij een derdegraads brandwond is de huid zwart of bruin, dik, leerachtig, verkoold en dof. Er kunnen 

kapotte blaren zijn en er is geen pijn. Bij zware brandwonden is er geen pijn omdat de 

zenuwuiteinden verbrand zijn. Ook is er geen capillaire refill. Een derdegraads brandwond kan niet 

uit zichzelf herstellen, er kan alleen een beetje genezing plaatsvinden bij de randen van de wond. Er 

is dus destructie van de hele huid en de subcutis. Hier of daar is er een epitheelrest. 
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Onderstaande tabel vat de kenmerken van de verschillende soorten brandwonden samen: 

 

Tabel 16.2 Ernst van verbranding en mate van weefselverlies met de bijbehorende klinische 

verschijnselen 

Verbranding  Mate van 

weefselverlies  

Kleur Vochtigheid  Pijn bij 

prik met 

steriele 

naald 

Capillaire 

refill 

Eerste graad  Geen huidverlies Rood Droog, 

schilferend 

++ + 

Tweede 

graad 

(oppervlakkig 

Oppervlakkige 

destructie, d.w.z. 

epidermis + 

dermisverlies; 

haarfollikels en 

zweetklieren intact. 

Rood  Nat, blaren  + + 

Tweede 

graad (diep) 

Diepe destructie, 

d.w.z. epidermis + 

dermisverlies alleen 

zweetklieren intact  

Wolkig 

rood of 

beige 

Soms blaren  ± ± 

Derde graad Destructie van gehele 

huid d.w.z. + subcutis; 

geen of hier en daar 

een epitheelrest  

Wolkig 

rood, 

geelwit of 

zwart 

Droog - - 

 

Behandeling  

Bij elke brandwond moet allereerst tien minuten worden gekoeld onder stromend, lauwwarm water. 

Vervolgens is de behandeling per brandwond anders: 

• Eerstegraadsbrandletsels moeten worden behandeld met steriele vaselinegaasjes; 

• Bij oppervlakkig tweedegraadsbrandletsel is het belangrijk om de intacte epitheelcellen te 

koesteren. Het is belangrijk om de wond niet te laten uitdrogen, maar ook niet te nat te 

maken. Bij kleine brandwonden kunnen hydrocolloïden en hydrofibers worden gebruikt en 

bij grotere brandwonden wordt zilversulfadiazinecrème gebruikt;  

• Denk ook altijd aan tentanusimmunisatie;  

• Als er voor de behandeling specialistische hulp nodig is, moet men de volgende adviezen 

uitvoeren: 

- De wonden alleen afdekken met steriel materiaal; 

- Kleren niet lostrekken; 

- Sieraden en gebitsprothesen zo snel mogelijk verwijderen; 

- Terughoudend zijn met vochttoediening;  

- Wellicht een analgeticum toedienen;  

- De patiënt het liefste zittend vervoeren als er sprake is van verbanding in het 

gelaat.  
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Verwijzing  

Een verwijzing naar één van de brandwondencentra is nodig indien: 

• Brandwonden tien procent of meer van het lichaamsoppervlak bedekken;  

• Brandwonden vijf procent of meer van het lichaamsoppervlak bedekken bij kinderen; 

• Derdegraadsbrandwonden van vijf procent of meer van het lichaamsoppervlak;  

• Circulaire brandwonden  

• Brandwonden over functionele gebieden;  

• Brandwonden gecombineerd met inhalatietrauma of ander begeleidend letsel; 

• Brandwonden ten gevolge van elektriciteit;  

• Chemische verbrandingen; 

• Brandwonden bij slachtoffers met pre- existente ziekten; 

• Brandwonden bij kinderen en ouderen;  

• Bij twijfel aan de vermelde ongevalstoedracht. 

 

Wondherstel 

Wondherstel kent de volgende fasen: 

• Hemostase: bloedstolling; 

• Inflammatie: opruimfase, ontstekingsfase, wond 

schoonmaken; 

• Proliferatie: nieuw weefsel, moet snel worden 

gemaakt; 

• Maturatie: uitrijping van weefsel. 

 

De genezing van brandwonden gaan vaak gepaard met pijn en jeuk. De nieuwe huid die wordt 

gevormd is minder soepel en voelt stug en strak aan. Brandwonden kunnen blijvende invaliditeit tot 

gevolg hebben 

 

ABCDEF 

Bij traumaopvang geldt ‘treat first what kills first’, dit betekent dat datgene wat het meest 

levensbedreigend is als eerst wordt behandeld. Met de ABCDE(F) methode kunnen trauma’s het 

meest efficiënt worden behandeld. 

• A: Airway   

- Ademweg vrijhouden. Er kunnen bijvoorbeeld brandwonden zijn in de luchtweg. Door 

hitte kan er een oedeem ontstaan in de bovenste luchtweg. 

• B: Breathing   

- Ademhaling 

• C: Circulation   

- Bloeding en doorbloeding; 

• D: Disability   

- Neurologische toestand; Bijvoorbeeld CO, rode bloedcellen nemen liever CO op dan O2 

• E: Exposure 

- Inschatten brandwond; 

• F: Fluids    

- Compensatie vhochtverlies. 

Slimme Tip! 
 
Ezelsbruggetje voor 
Wondherstel: HIP Ma 
 
Hemostase 
Inflammatie 
Proliferatie  
Maturatie 
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Oefenopgaven Hoofdstuk 1  
 

Oefenopgave 1 

Welk van de onderstaande uitspraken is juist? 

I. Oppervlakkige tweedegraads brandwonden genezen vaak met littekenvorming 

II. Oppervlakkige tweedegraads brandwonden genezen matig en moeten daarom bijna altijd  

geopereerd worden 

III. Derdegraads brandwonden genezen vrijwel zonder littekenvorming 

IV. Derdegraads brandwonden doen geen pijn 

 

Oefenopgave 2 

Welke graad is de brandwond op de foto?  

A. Eerstegraads 

B. Tweedegraads 

C. Derdegraads     
        Bron: commons.wikipedia.org  

Oefenopgave 3 

Hoeveel procent van het lichaamsoppervlak vormen beide armen en de romp samen? 

A. 36% 

B. 54% 

C. 45% 

D. 66% 
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Hoofdstuk 2: Van adaptatie naar schade naar celdood 
 

Normaliter zijn cellen in homeostase: er is een balans tussen de fysiologische vraag en de metabole 
capaciteit van de cel. Dit kan verstoord raken door hoge (mechanische) stress of pathologische 
stimuli. De cel zal zich eerst, als dat mogelijk is, aanpassen aan de stress. Als dat niet lukt, treedt er 
cel schade op. Dit is eerst nog reversibel, maar het aanhouden van de factoren kan uiteindelijk tot 
irreversibele schade leiden en celdood. Er zijn twee manieren waarop celdood plaatsvindt, namelijk 
necrose of apoptose. 
 
Celadaptatie 
De cel kan zich op deze vier manieren aanpassen aan veranderingen in de omgeving. 

• Hypertrofie: hypertrofie is de toename van de grootte van cellen en is vaak een respons op 
een grotere werklast. Het wordt geïnduceerd door mechanische stress en groeifactoren. 
Vaak gebeurt het in weefsels waar de cellen niet kunnen delen. D cellen worden vergroot 
doordat het volume van de cellen toeneemt. Zo kunnen hartspiercellen zich vergroten door 
mechanische invloeden, signaalstoffen en groeifactoren. Daarnaast kan hypertrofie ook 
leiden tot vergroting van een orgaan. 

• Hyperplasie: hyperplasie is de toename van cellen door de invloed van hormonen en 
groeifactoren. Dit gebeurt alleen in weefsels met cellen die kunnen delen. Een weefsel 
reageert dan door proliferatie van de cellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de melkklier tijdens 
de zwangerschap.  

• Atrofie: atrofie is de afname van het aantal cellen en bovendien van de grootte van de 
cellen. Dit komt door gebrek aan nutriënten en groeistimuli of doordat het weefsel 
ongebruikt raakt. Er is sprake van een afname van synthese van de celorganellen en een 
verhoogde proteolytische afbraak. Dit kan gebeuren bij te weinig doorbloeding van de 
hersenen bij ouderen.  

• Metaplasie: metaplasie is de fenotypische verandering van al gedifferentieerde cellen. Vaak 
is dit ten gevolge van chronische irritatie waardoor de cellen van type veranderen om beter 
tegen de stress te kunnen. Dit komt tot stand door veranderingen van de pathways in de 
stamcellen. Echter zijn de cellen functioneel minder goed en kunnen eerder maligne 
ontaarden. Zo wordt het trilhaar dragend cilinderepitheel bij langdurige rokers vervangen 
door meerlagig plaveiselepitheel, omdat de stamcellen als het ware een ander programma 
ingesteld krijgen.  

  

Bron: Figuur 1-2 uit Robbins Basic Pathology door Kumar et al., pagina 2, 2016. 
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Proteasomale degradatie 
Proteasomale degradatie is de normale manier waarop eiwitten in het cytoplasma afgebroken 
worden. Proteasomen vernietigen gedenatureerde of niet-functionele polypeptiden. Daarnaast 
verwijderen ze eiwitten die niet langer nodig zijn in de cel. Lysosomen verteren organellen of 
membranen met behulp van autofagie. Proteasomen hebben vooral te maken met vrije proteïnen als 
individuele moleculen. Een proteasoom heeft de vorm van een buis en heeft alleen in de buis een 
hoge proteaseactiviteit, waardoor er specifiek eiwitten afgebroken kunnen worden. Een eiwit dat 
afgebroken moet worden, wordt eerst gelabeld  met het kleine eiwit ubiquitine. Hierdoor ontstaan 
er signalen voor de transport naar zo’n proteasoom, opdat het eiwit afgebroken wordt tot kleine 
peptiden die vervolgens nog verder worden afgebroken tot aminozuren.  
 
Autofagie  
Autofagie, ook wel zelfetend, verwijst naar het eten van de cel haar eigen componenten. Dit wordt 
alleen gedaan wanneer er een tekort aan nutriënten is. Het is een mechanisme om te overleven en 
de opgegeten componenten worden weer gerecycled om nutriënten en energie uit te halen. 
Intracellulaire organellen komen eerst samen met cytosol in een autofagische vacuole. De vacuole 
fuseert met lysosomen om zo een autophagolysosome te vormen waarin enzymen de componenten 
verteren. Als dit te lang doorgaat zal er celdood door apoptose plaatsvinden. Autofagie wordt tevens 
ook gebruikt om verkeerd gevouwen eiwitten op te ruimen. 
 

 
 Bron: Figuur 1-25 uit Robbins Basic Pathology door Kumar et al., pagina 23 2016. 

 
Oorzaken van celschade  
Meerdere factoren kunnen bijdragen aan cel schade. Hypoxie leidt tot ATP-deprivatie en kan 
veroorzaakt worden door ischemie, cardiopulmonaal falen, anemie en CO-vergiftiging. Fysieke 
factoren als kou, hitte en straling kunnen ook schade veroorzaken. Chemische stoffen zoals 
medicatie of gif zijn ook belangrijke factoren die bij kunnen dragen. Immunologische en infectieuze 
factoren kunnen ook schadelijk zijn. Ten slotte zijn gen mutaties en een slechte voedingstoestand 
ook factoren die schade aan cellen kunnen aanrichten. 
 
Ischemie en hypoxie 
Klinisch zijn ischemie en hypoxie de meest voorkomende vormen van cel schade. Hypoxie is een 
afgenomen zuurstofhoudende capaciteit. Ischemie ontstaat na gereduceerde doorbloeding en 
veroorzaakt hypoxie. Bij alleenstaande hypoxie is het nog mogelijk substraten voor glycolyse aan te 
leveren en afvalstoffen als melkzuur af te voeren. Bij ischemie is dit beide niet mogelijk en ontstaat 
er sneller schade aan het weefsel dan bij hypoxie alleen. Ischemie veroorzaakt progressieve 
disfunctie van biochemische pathways en bedreigt de integriteit van cellen en weefsel. Tot op een 
zekere hoogte, indien spoedig de doorbloeding zich herstelt, is het weefsel in staat te herstellen van 
de schade.  
 
Na dit moment zijn de energie producerende processen dermate beschadigd dat herstel niet meer 
mogelijk is. In een dergelijk geval kan reperfusie juist de schade vergroten. Dit is een belangrijk 
gegeven bij een myocardinfarct of CVA.  
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Reversibele schade 
Hypoxie veroorzaakt een verlies van ATP-productie in de mitochondriën. De depletie van ATP heeft 
verschillende effecten, die in het begin nog reversibel zijn: 

• De falende natriumkaliumpomp veroorzaakt een influx van natrium en een efflux van kalium. 

Bovendien is er een grotere influx van calcium en komt calcium vrij uit de intracellulaire 

structuren. Door de hogere osmotische waarde intracellulair volgt ook water. Dit heeft 

zwelling van de cel en dilatatie van het endoplasmatisch reticulum tot gevolg. De osmotische 

waarde wordt verder verhoogd door de ophoping van afvalstoffen; 

• Het cellulaire energiemetabolisme verandert. Bij hypoxie gaat de cel over op glycolyse. 

Hierdoor gaat de glucosevoorraad er snel doorheen en daalt de pH door de ophoping van 

melkzuur; 

• De loslating van ribosomen van het endoplasmatisch reticulum heeft een verlaagde 

eiwitsynthese tot gevolg. 

 
Irreversibele schade 
Bovengenoemde schade kan hersteld worden indien de oxygenatie niet lang op zich laat wachten: 

• ATP-depletie veroorzaakt een verlaagde membraanpotentiaal van de mitochondriën en het 

vrijkomen van cytochroom C dat een rol speelt bij apoptose; 

• Toegenomen calcium in het cytoplasma veroorzaakt schade aan het membraan en activeert 

proteasen; 

• Ophoping van vetten. 

 
Reperfusieschade 
Verschillende mechanismen spelen hierbij een rol: 

• Tijdens re-oxygenatie ontstaan meer vrije radicalen en bovendien zijn 

antioxidantmechanismen beschadigd; 

• Reactief zuurstof voorkomt herstel van mitochondriën; 

• Ischemische schade veroorzaakt inflammatie door activatie van leukocyten; 

• Het geactiveerde complementsysteem richt ook verdere schade aan. 

 
Chemische schade 
Dit type schade kan direct of indirect zijn. Directe chemische schade ontstaat door binding van een 
schadelijke molecuul. Bij indirecte schade wordt een stof omgezet in een toxische metaboliet die op 
zijn beurt schade aanricht.  
 



- Advertentie -
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     cIjfers halen!”
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   halen!”
p r o f e s s I o n e l e  s t u d I e o n d e r s t e u n I n g
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Morfologie van celschade  
Er is pas verandering in de morfologie te zien indien de schade voortzet. De functie van de cel wordt 
al veel eerder aangetast, voordat er überhaupt iets te zien is. Bij reversibele schade is zwelling van de 
cel te zien door de falende vocht homeostase. Ook kunnen er vetvacuolen ontstaan in de cel. Bij 
necrose vindt denaturatie van eiwitten plaats en worden organellen enzymatisch afgebroken. Het 
membraan is kapot en de celkern heeft een abnormale morfologie. Deze kan klein zijn (pycnotisch), 
afgebroken zijn (karyolyse), of gefragmenteerd zijn (karyorrhexis). Er zijn meerdere typen necrose te 
onderscheiden, zoals vetnecrose of verkazende necrose. Hierover later meer. Subcellulair vindt er 
heterofagie door fagocyten plaats of autofagie door lysosomale enzymen. Er kunnen niet verteerbare 
componenten in de cel te zien zijn als lichaampjes. Bovendien zijn er veranderingen in de 
mitochondriën en het cytoskelet. 
 
Het mechanisme achter cel schade 
Er zijn verschillende mechanismen die bijdragen aan de cel schade. ATP-depletie is een consequentie 
van hypoxie en ischemie. Mitochondriale schade zorgt voor een permeabel mitochondriaal 
membraan waardoor schadelijke enzymen en het pro-apoptische cytochroom c de cel in lekt. Ten 
slotte is het calcium intracellulair verhoogd waardoor afbrekende enzymen geactiveerd worden. Ook 
vrije zuurstofradicalen die ontstaan na bijvoorbeeld toxische stoffen of radiatie reageren in de cel 
met moleculen en brengen zo schade aan. 

Bron: Figuur 1-2 uit Robbins Basic Pathology door Kumar et al., pagina 6, 2016. 
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Bron: Figuur 1-14 uit Robbins Basic Pathology door Kumar et al., pagina 12, 2016. 

 
Necrose  
Necrose vindt plaats wanneer een cel beschadigd raakt en er een cascade van negatieve gevolgen in 
gang gezet wordt. De cel zwelt op en valt uiteindelijk uit elkaar. Er zijn een aantal verschillende 
vormen van necrose, die hieronder afzonderlijk besproken worden. Het heeft zijn naam te danken 
aan het feit dat het weefsel een vaste consistentie is.  

• Coagulatienecrose: bij een stenose in een arterievertakking, die een bepaald orgaan voorziet 
van bloed, kunnen de cellen afsterven; 

• Colliquatienecrose (liquefactive necrosis): als hersenweefsel necrotisch wordt door ischemie, 
vervloeit het weefsel. Er ontstaat dan een holte met vloeistof; 

• Verkazende necrose: dit komt vooral voor bij tuberculose. Het necrotisch weefsel is dan 
vochtig en korrelig; 

• Vetnecrose: bij een ontsteking van de pancreas kunnen er enzymen uit het necrotische 
weefsel lekken, bijvoorbeeld het enzym lipase. Als dit enzym dan in aanraking komt met het 
vetweefsel, vindt er afbraak van vetten plaats, waardoor er delen vast wit vetweefsel 
ontstaan; 

• Fibrinoїde necrose: dit komt vooral voor in de wanden van de grote bloedvaten, bijvoorbeeld 
bij een ontsteking in een arterie, waarbij de vaatwand necrotisch wordt. Hierbij wordt het 
bloedstollingseiwit fibrine gevormd.  

 
Apoptose 
Apoptose is een proces dat de cel in gang kan brengen waarbij de cel vernietigd wordt. Het is een 
gereguleerd proces en de cel wordt door fagocytose opgeruimd. Het is wezenlijk anders dan necrose 
en zet geen ontsteking in gang. Eliminatie en vervanging vindt tot op het niveau van het organisme 
plaats en is zeer belangrijk voor de ontwikkeling. De apoptose speelt hierbij een grote rol. Bij 
apoptose wordt er onder invloed van specifieke signalen, die afkomstig zijn van de cel zelf of van 
cytotoxische T-lymfocyten, een cascade van reacties gestart. Deze reacties eindigen in fragmentatie 
van de cel in membraanblaasjes. Deze blaasjes worden gefagocyteerd en afgebroken tot 
laagmoleculaire substraten. Er kunnen fysiologische oorzaken of pathologische oorzaken zijn. De 
apoptotische cellen krimpen en fragmenteren. De fragmenten worden door fagocytose opgeruimd 
zonder ontsteking. Het DNA en de eiwitten worden afgebroken. Doordat het celmembraan 
binnenstebuiten keert, kan de cel door fagocyten als apoptotisch herkend worden. 
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Wanneer vindt er apoptose plaats? 

• Embryonale ontwikkeling: bijv voor het elimineren van de vliezen tussen de vingers; 

• Normale weefselhomeostase: bij celdood en vervangende celaanmaak; 

• Selecteren: bijvoorbeeld van vroege rijpingsstadia van lymfocyten op basis van 
antigeenreceptoren; 

• Involutie of atrofie: bijvoorbeeld de uterus, die kleiner wordt na de zwangerschap; 

• Beëindiging van een ontstekingsreactie of immuunreactie;  

• Eliminatie van virus geïnfecteerde cellen of cellen met mutaties; 

• Eliminatie van gestreste cellen: bijvoorbeeld door NK cellen; 

• Eliminatie van beschadigde cellen.  

 

 
Inductie van apoptose  
Er zijn twee manieren waarop apoptose geïnduceerd kan worden; intrinsieke en extrinsieke inductie. 
 
Intrinsieke inductie wordt ook wel de mitochondriale (intrinsieke) pathway van apoptose-inductie ge 
noemd. Hierbij zorgt aanhoudende stress in de cel ervoor dat de apoptose door een signaal van 
binnenuit in gang wordt gezet. De aanhoudende stress ontstaat als er bijvoorbeeld teveel verkeerd 
gevouwen eiwitten in een cel aanwezig zijn, waardoor er geen cellulaire adaptatie (reparatie) 
mogelijk is.  
 
Het signaal wat leidt tot apoptose ontstaat als het cytochroom c, dat zich gewoonlijk tussen de 
membranen van een mitochondrium bevindt, in het cytoplasma terechtkomt.   

Bron: Figuur 1-2 uit Robbins Basic Pathology door Kumar et al., pagina 6, 2016. 
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Dit eiwit kan het mitochondrium alleen via membraankanalen verlaten, die gevormd zijn door de 
BAK- en BAX-eiwitten. Normaal blokkeert het eiwit BCL2 deze kanalen, maar bij een tekort aan 
overlevingsfactoren, celschade of schade aan het DNA valt BCL2 weg. Hierdoor kan het cytochroom c 
het cytoplasma in, waar het een complex vormt met Apaf-1. Negen van die complexen vormen 
samen een apoptosoom, dat in staat is procaspase-9 te activeren. Als een procaspase eenmaal 
geactiveerd is, kan het andere procaspases activeren (amplificatie). Deze activatie leidt uiteindelijk 
tot apoptose.  
 
Bij extrinsieke inductie komt het signaal van buiten de cel. Als een cytotoxische T-lymfocyt een 
afwijkende cel vindt, moet het deze elimineren. Zo’n T-lymfocyt bindt het FAS ligand in zijn eigen 
membraan aan het FAS transmembraanmolecuul op de afwijkende cel, waardoor er intracellulair een 
clustering van drie FAS moleculen op de celmembraan gevormd wordt. Deze trimeer vormt dan een 
bindingsplaats voor het FAS geassocieerd dooddomein. Dit geheel is een bindingsplaats voor pro-
caspase-8 (inactief proteasoom). Wanneer de binding tot stand is gekomen, is pro-caspase-8 
geactiveerd en kan het zelf andere pro-caspases, ook wel executiecaspases genoemd, activeren. Er 
vindt dus een amplificatie van de respons plaats. De executiecaspases kunnen heel veel verschillende 
eiwitten splitsen (breed spectrum-caspases), wat uiteindelijk leidt tot apoptose.    

 
Executiefase 
Na zowel de intrinsieke als extrinsieke inductie start de executiefase. Deze is voor beide soorten 
inductie gelijk. In deze fase wordt het cytoskelet afgebroken, wat niet alleen tot een verlies van 
fysieke integriteit leidt, maar er ook voor zorgt dat er geen effectieve signalering (communicatie) in 
de cel meer plaats kan vinden.  
 
Dit zorgt voor de activatie van endonuclease, een enzym dat tussen de nucleosomen knipt en 
daarmee leidt tot DNA-fragmentatie. Er is dan geen mogelijkheid tot gentranscriptie meer. Op dit 
moment in de executiefase is de binnenkant van de cel afgebroken, maar het celmembraan is nog 
intact. 
 

Bron: Figuur 1-22 uit Robbins Basic Pathology door Kumar et al., pagina 20, 2016. 
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De celmembraan is asymmetrisch, wat wil zeggen dat er aan de buitenkant van de membraan andere 
eiwitten gebonden zijn dan aan de binnenkant. Bij vitale cellen is aan de binnenkant het eiwit 
fosfatidylserine gebonden.  

Bij apoptose flipflopt het fosfatidylserine naar de buitenkant, waardoor de fagocyten er hun 
fosfatidylserinereceptoren aan kunnen binden en de fagocytose in gang gezet wordt. In de fagocyt 
wordt een fagosoom gevormd, waarin de resten van de cel worden afgebroken tot laagmoleculaire 
stoffen die kunnen worden hergebruikt. 

Caspases 
De caspases 3 en 6 zijn eiwitsplitsende enzymen. Na activatie fragmenteren ze de kernmembraan, de 
celorganellen en het cytoskelet. Ook het enzym endonuclease, dat normaal inactief is, wordt 
geactiveerd om het DNA in stukken te knippen. De lengte van de DNA-stukken zijn niet random, maar 
altijd een veelvoud van de lengte van 1 DNA-nucleosoom. Hierdoor ontstaat een zogenaamde DNA-
ladder als het DNA op lengte gescheiden zou worden. Dit in tegenstelling tot de lengtes die ontstaan 
bij necrose, hierbij valt het DNA veel chaotischer uit elkaar. 
 
Cytochroom c 
Cytochroom c bestaat uit slechts honderd aminozuren en een haemgroep. Het speelt een essentiële 
rol bij de elektronentransport bij de oxidatieve fosforylering en de inductie van apoptose. 
 
BCL-2 en B-cel (follikelcentrumcel) lymfoom.  
Bij mensen met deze vorm van lymfeklierkanker hebben een genetische afwijking waardoor het BCL-
2-gen in het genoom zeer sterk geactiveerd is. Hierdoor is er heel veel BCL-2 in de cel aanwezig, 
waardoor de lymfocyten niet meer apoptotisch kunnen worden; BCL-2 is immers een anti-
apoptotisch eiwit. Dit voorbeeld illustreert de noodzaak van apoptose bij niet-effectieve cellen voor 
de gezondheid. 
 
Mitochondria  
Zowel bij necrose, als bij apoptose spelen de mitochondria een belangrijke rol vanwege hun 
verantwoordelijkheid voor de ATP-productie. Wanneer er sprake is van diepe ischemie is er geen 
bloedvoorziening meer, waardoor de ATP-productie ook gestopt wordt. Er worden dan 
zuurstofradicalen gevormd, die schadelijk zijn voor de cel. De cel wordt dan necrotisch. Bij de 
apoptose wordt de membraan specifiek toegankelijk, waardoor de moleculen die gevangen zitten 
tussen de dubbele membraan van het mitochondrium vrijkomen in het cytoplasma. Deze moleculen 
zetten een proces in gang, dat leidt tot apoptose.  

 

 
  

Slimme Tip! 
Onthoud voor je tentamen goed de kenmerken van en de verschillen tussen 
apoptose en necrose: 
 

Kenmerken van necrose: Kenmerken van apoptose: 

• Pro-inflammatoir; 

• Weefselherstel of 
reparatierespons; 

• Celinhoud komt extracellulair 
vrij; 

• Geen regulatie; 

• Pathologisch; 

• Ontstaat af en toe. 
 

• Anti-inflammatoir; 

• Geen inductie van reparatie 
of specifieke afweer; 

• Celinhoud komt niet 
extracellulair vrij; 

• Strikt gereguleerd; 

• Fysiologie; 

• Vindt aan één stuk door 
plaats. 
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Necroptose 
Naast necrose en apoptose is er nog een vorm van celdood; necroptose. Deze vorm van celdood 
wordt geïnduceerd als bijvoorbeeld virussen de caspase-activatie blokkeren, waardoor de apoptose-
inductie mislukt.  
 
Stapeling van stoffen 
Wanneer er langdurig necrose plaatsvindt in een weefsel, dan hebben calciumzouten de neiging in 
dat weefsel neer te slaan. De calciumconcentratie in de cel stijgt, waardoor de macromoleculen met 
fosfaatgroepen met het calcium neerslaan tot het zout calciumfosfaat. Een voorbeeld van 
calciumophoping is dystrofische calcificatie van de aortaklep. Hierbij hopen kalkmassa’s zich op net 
als bij aderverkalking. 
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Oefenopgaven Hoofdstuk 2 
 

Oefenopgave 1 

Bij welk proces zijn Lysosomale enzymen nauw betrokken?  

A. Apoptose initiëren 

B. Proteasomale degradatie  

C. Necrose  

D. Autofagie 

  

Oefenopgave 2 

Wat speelt een grote rol bij de inductie van apoptose door mitochondria? 

A. Het lekt cytochroom C het cytoplasma in  

B. De expressie van BCL-2 wordt verlaagd 

C. De TNF receptor bindt hierdoor  

D. Activeren DNA fragmentatie  

 

Oefenopgave 3 

Wat is waar over hypertrofie?  

I. Het is altijd pathologisch (niet fysiologisch, afwijkend) 

II. Het is irreversibel 

III. Het kan niet tegelijk met hyperplasie voorkomen  

IV. Het leidt tot vergroting van een orgaan  
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Antwoorden oefenopgaven  
 

Hoofdstuk 1 

Oefenopgave 1 

Antwoord IV: Bij derdegraads brandwonden zijn de zenuwen in de huid kapot, dus voel je geen pijn 

meer.  

Oefenopgave 2 

Antwoord B: de foto laat blaren zien en dus is het een tweedegraads brandwond.  

Oefenopgave 3 

Antwoord B: de armen zijn allebei 9% en de romp is 4x9%, samen dus 54%. 

 

Hoofdstuk 2 

Oefenopgave 1 

Antwoord D: Een autofage vacuole fuseert met lysosomen om zo een autophagolysosome te vormen 

waarin enzymen de componenten verteren. 

Oefenopgave 2 

Antwoord A: Mitochondriale schade zorgt voor een permeabel mitochondriaal membraan waardoor 

schadelijke enzymen en het pro-apoptische cytochroom c de cel in lekt. 

Oefenopgave 3 

Antwoord IV: Hypertrofie is de toename van de grootte van cellen. 

 

  



 Overzicht studiestof Huid en Afweer 2017-2018 

 

 

 

 

19 

Nawoord 
 

Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw allereerste samenvatting uitgelezen.  

 

Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen, in de 

vorm van een (online) tentamentraining. Tijdens de training gaan we je volledig klaarstomen voor het 

tentamen. Een student-docent neemt aan de hand van oefenvragen de lesstof door. Naast het 

behandelen van de lesstof is er veel ruimte om vragen te stellen. Wil jij je optimaal voorbereiden op 

het tentamen? Neem dan een kijkje op www.capitaselecta.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes met het tentamen en geniet van je studententijd! 

 

Team SlimStuderen.nl & Capita Selecta 

 

 

P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van SlimStuderen.nl en 

Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 oktober 2018 bestelt via onze websites, 

profiteer je van extra korting door de volgende kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. 

Hiermee ontvang je 15% korting op je eerste bestelling. 

Partners 

SlimStuderen.nl en Capita Selecta werken samen met diverse studie- en studentenverenigingen 

in Amsterdam. Ben je bijvoorbeeld lid van studentenvereniging LANX? Dan ontvang je leuke 

kortingen op al onze producten! Bovendien organiseren we regelmatig win-acties in 

samenwerking met onze partners. 

 

Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen! 

Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan nu een 

abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat! Nieuwsgierig 

geworden naar een combinatieabonnement van onze verschillende producten 

(tentamentrainingen, online cursussen en samenvattingen)? Bekijk dan nu onze websites! 

 

Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je benieuwd naar 

onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Of heb je vragen of opmerkingen? Neem 

dan contact met ons op via: 

 

 

 

 

 

 

 

SlimStuderen.nl 

/SlimStuderen 

@SlimStuderen.nl 

info@slimstuderen.nl 

010 214 06 01 

06 43 95 2716 
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