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Het is een doelbewuste keuze om geen uitgeschreven cursus mee te geven, anders gaat de dynamiek 

van een les verloren.  

De titel van de nieuwe versie van het boek is veranderd tegenover de vorige versie. Het is veranderd van 

‘a clinical approach’ naar ‘a conceptual approach’. Het handboek moeten we niet kopen, hij volgt het 

handboek wel tijdens de lessen. Prof raadt ons aan om niet te veel op te zoeken op het internet, we 

moeten ons baseren op de slides en op wat er in de les gezegd wordt. In het handboek staan er een 

aantal dingen die de prof anders zou doen, maar hij heeft het toch zo gelaten. Het is veel belangrijker om 

de concepten te snappen en te volgen dan te vallen over ene punt of een komma. 

De cursus is opgebouwd rond concepten. Vb. Inflammatie (ontsteking): alles dat eindigt op -itis heeft 

met ontsteking te maken.  

EXAMEN: MC examen met slechts drie antwoordmogelijkheden en we moeten 27 op 30 halen om te 

slagen. De slides staan in het Engels, maar het examen is wel in het Nederlands. Het feit dat de slide in 

het Engels staan is een bewuste keuze, zo zal het gemakkelijker zijn om zaken op te zoeken aangezien 

enorm veel handboeken en sites in het Engels zijn.  

Achteraan in het boek staan er heel wat voorbeeldvragen, deze zullen niet gesteld worden op het 

examen maar wel handig om te studeren. Deze zullen op minerva komen! op het einde van de 

lessenreeks zullen er een aantal voorbeeldvragen online komen.  

 

Doorheen de lessen gaan we een aantal zaken zien terugkeren en naarmate we verder we komen in de 

lessen zullen we moeten refereren naar het begin.  
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We houden ons bezig met het begrijpen van ziektes. Een ziekte is een stoornis die je op verschillende 

niveau’s kan bekijken: een cel, een weefsel, ene orgaan of een organisch systeem. En we gaan dit ook zo 

bekijken gedurende de lessenreeks. We gaan vandaar straks beginnen met processen op cellulair niveau. 

Communicable vs non-communicable disease: Een ziekte kan overdraagbaar of niet overdraagbaar zijn. 

Overdraagbare ziektes zijn typische infectieziekten, MAAR niet elke infectieziekte is overdraagbaar! Je 

kan niet-overdraagbare infectieziekten hebben die je niet van mens naar mens overdraagt, maar bv 

maar dier naar mens.  

Bijstaan in het voorkomen van ziektes, een basiskennis van de zaken is eigenlijk voor iedereen 

interessant. Bij veel aandoeningen promoot men de gezondheid door middel van risicofactoren. 

 

We zullen drie stappen onderscheiden in preventie: 

1. Primaire preventie: Voorkomen dat een ziekte zal ontstaan, gewoon voorkomen dus. 

Bv.: Vaccinatie, isolatie van zieken, handen wassen voor het eten, helm dragen tijdens fietsen, in 

de gezondheidszorg: patiënten aanmoedigen om te stoppen met roken of mensen met 

overgewicht aanmoedigen om te bewegen om diabetes, etc… 

Er wordt eigenlijk veel te weinig aan primaire preventie gedaan, bijvoorbeeld bij het roken. 25% 

van de kankers zijn vermijdbaar door te stoppen met roken.  

2. Secundaire preventie: Een ziekte is al bezig, maar een patiënt heeft nog geen symptomen. Je 

wilt het detecteren voor er symptomen optreden, dus eigenlijk vroegtijdige detectie. 

Bv.: Mammografie, prostaatonderzoek, bloeddruk meten (hoge bloeddruk als detectie voor hart-

en vaatziekten), cholesterol bepalen (vooraleer er zich een hartaanval voordoet). 

3. Tertiaire preventie: Iemand heeft al ziekteproces doorgemaakt en je wilt vermijden dat iemand 

hervalt. Hier kan revalidatie ook bij horen.  

Bv.: Bloedverdunners geven om te voorkomen dat er zich complicaties voordeon, revalidatie.  
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Die dingen gelden voor elk van de problemen die we zullen zien doorheen de cursus. 

Niet al die voorbeelden vanbuiten kennen, maar logisch nadenken! Hij zal dan bv een ander voorbeeld 

geven en dan moeten wij zeggen onder welke vorm dit valt.  

 

Studie van de functionele veranderingen die optreden in het lichaam als gevolg van schade door een 

ziekte, stoornis, etc ...  <-> Anatomopathologie: Studie van de anatomische veranderingen.  

Wij gaan het dus vooral hebben over de functionele gevolgen, veranderingen. En dat berust dus op een 

goede kennis van de gewone fysiologie. Voor de pathofysiologie gaan we ook wel een functionele 

anatomie moeten kennen.  

- Injury of schade, bv. verbranding van de huid heeft consequenties.  

- Disorder: een stoornis zoals bv. migraine, een stoornis die tot symptomen en functionele 

veranderingen leidt.  

- Disease: Is echt met structurele veranderingen, er is echt schade aangebracht. 

 

Dat is ook echt een belangrijke figuur. In het boek wordt er gewerkt met conceptmappen, wat wel 

interessant is! Het is belangrijk dat we weten dat de PF zich gaat bezighouden met een paar belangrijke 

domeinen: 
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- Pathogenese: de ontstaansgeschiedenis van een ziekte.  

Vb. Diabetes: Pre-diabetes: er is een soort ontwikkeling in deze ziekte.  

• Etiologie = de oorzaak. 

• De mechanismen. 

- Klinische manifestaties 

Vb. De patiënt kan geelzucht krijgen. 

• Objectieve gegevens 

Vb. De patiënt heeft koorts. 

• Subjectieve gegevens. 

Vb. De patiënt heeft griep en is moe. 

- De diagnose: De belangrijkste principes van een behandeling verstaan.  

De uiteindelijke bedoeling van het detecteren is om een diagnose te stellen met als doel de belangrijkste 

onderdelen van een ziekte te kennen. Hoe kan ik een diagnose stellen en wat betekent dit voor de 

behandeling? Probeer dit als kapstok te zien!  Zonder volledig in de diepte van de mechanismes te gaan 

kijken, krijg je geen globaal plaatje van de pathogenese.  

 

Dat gaat een combinatie zijn van de oorsprong (etiologie) en de ontwikkeling van een ziekte of illness. 

Illness en disease zijn eigenlijk synoniemen in het Engels, maar: 

- Illness: De persoonlijke belevenis.  

- Disease: De objectieve ziekte.  

Bij de origin van een ziekte heb je bepaalde zaken die van belang zijn: 

- Risicofactoren: Zaken die maken dat de kans op iets verhoogt. 

Bv.: Diabetes type II: we weten dat overgewicht een risicofactor is voor het krijgen van diabetes. 

Maar niet iedereen met overgewicht krijgt diabetes. Het is gewoon een RF, het is dus niet 

hetzelfde als etiologie.  

- Uitlokkende factoren (percipitating factors). 

Bv.: Een patiënt met overgewicht die een verhoogd risico heeft op type II diabetes. Als hij 

behandeld wordt met cortisone, dan kan deze cortisone een uitlokkende factor zijn voor het tot 

stand komen van diabetes.  

- Etiologie = De oorzaak. 

Bv. Virale infectie, de oorzaak is het hepatitis A virus. 

Maar in zeer veel gevallen kennen we de echte oorzaak niet.  
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- Ontwikkeling van de ziekte, ziektemechanismes en ziekteprogressie.  

Sommige ziektes stoppen ook spontaan. 

Vb. Insulineresistentie is een belangrijk mechanisme voor diabetes.  

Voorbeeld: Diabetes type II:  

- Uitlokkende factor: Cortisone. 

- Risico: overgewicht. 

- Oorzaak: multifactorieel. 

- Mechanismes: Insuline kan zijn werk niet doen. 

 

Coronaire ziekte = kransslachtader in het hart. Daar kennen wij veel RF voor: verhoogde cholesterol, 

verhoogde bloeddruk, roken, genetische component, obesitas, diabetes, …  

Binnen deze risicofactoren is het belangrijk om te beseffen dat veel van die factoren niet modifieerbaar 

zijn terwijl anderen dit wel zijn. 

Voorbeeld van niet modifieerbaar: Leeftijd, familiale voorgeschiedenis. 

 

Hier een voorbeeld van een astmapatiënt. Die patiënt heeft al astma, maar verschillende zaken zullen 

astma uitlokken zoals bijvoorbeeld lopen in koud weer, stress, huisstofmijt, bepaalde pollen, 

huidschilfers van dieren, schimmels (Mold). 
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Paar begrippen rond etiologie: 

- Pathogeen = Een ziekteverwekkend micro-organisme. 

- Multifactorieel: Genetische- en omgevingsfactoren spelen een rol.  

Vb. Voor diabetes type II is het niet zo simpel om de etiologie te bepalen. We weten dat hier 

genetische- en omgevingsoorzaken een rol spelen. 

Vb. Cardiovasculaire ziekten: familiale voorgeschiedenis speelt een rol.  

- Idiopathisch = We kennen de oorzaak niet. Er zijn toch nog redelijk wat zaken die nog 

idiopathisch zijn, waarvoor er geen gekende oorzaak is.  

- Nosocomiaal: Een infectie die je oploopt in het ziekenhuismilieu.  

Vb. Je krijgt een blaassonde die geplaatst wordt in het ziekenhuis en door die sonde krijg je een 

infectie dan is dit nosocomiaal. Maar de blaasontsteking heeft tegelijkertijd ook een iatrogene 

oorzaak.  

- Iatrogeen = Ten gevolge van een medische of verpleegkundige handeling. 

Vb. Cyste in je arm en je laat dit verwijderen door een arts. Je wordt wakker en je voelt dat je 

duim verlamd is. 

 

Andere begrip in de conceptmap!  

- Signalen VS Symptoom  

• Signalen = objectieve zaken.  

Vb. Herpes simplex, koortsblazen, ze effectief zien = een sign.  

• Symptoom = subjectieve zaken.  

Vb. Patiënt voelt zich moe bij de koortsblazen = een symptoom.  

- Lokaal VS systemisch 

• Lokaal: Vb. Kloof tussen je tenen en je krijgt een infectie tussen je tenen. Erysipelas: De 

infectie breidt zich uit en als je een septis (infectie van bloed) doet is dat 

levensbedreigend. Dit zal bepaalde lokale symptomen veroorzaken zoals bv rood, 

pijnlijk, gezwollen, etc ...  
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• Systemisch: Maar er zullen zich ook systemische symptomen voordoen bij die kloof 

tussen je tenen zoals bv. koorts, grieperig, etc …  

- Acuut VS chronisch 

• Chronisch: Vb. Hepatitis B kan seksueel overdraagbaar opgedaan zijn, dit virus kan je 

chronisch ziek maken (in tegenstelling tot hepatitis A). Je kan geelzucht krijgen en dat 

kan lijden tot een levercirrose.  

• Acuut: De akute hepatitis A zal zich anders manifesteren dan de chronische vorm, kan 

een griepaal beeld krijgen.  

- Remissies VS exacerbaties 

• Remissies: MS kan gepaard gaan met symptoomvrije periodes. Een patiënt doet een 

opstoot, herstelt zich weer en dan is hij weer klachtenvrij.  

• Exacerbaties = Een toename van de klachten. Een zware roker met chronische bronchitis. 

Hij kan wel een toename krijgen van de chronische klachten.  

 

 

 

- En diagnose is een label dat we aan een bepaalde ziekte geven, soms is dit eenduidig, maar soms 

zijn dit syndromen, nl combinaties van signs en symptoms 

• Soms eenduidig: Hepatitis A 

• Syndroom:  

Vb. Parkinson syndroom, niet al die patiënten hebben de ziekte van Parkinson. Dan gaan 

we moeten uitmaken of het de ziekte van P is of als het iets anders is.  

Vb. Downsyndroom, komt van de tijd nog voor ze de genetische achtergrond kenden. 

Iemand met Down herken je door een samenloop van symptomen. Dus soms kennen we 

de oorzaak niet en dan zijn er gewoon een samenloop van symptomen.  

- Prognose: Hoe gaat de ziekte verlopen? Je kan soms het ziektebeloop begrijpen. 

- Mortaliteit - Morbiditeit 

• Mortaliteit: Sommige ziektes kunnen aanleiding geven tot dood. 

• Morbiditeit: Heeft eerder te maken met de kwaliteit van het leven. 

Vb. Inflammatoire darmziekte heeft een impact op het kwaliteit van leven. 
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Bestuderen van gezondheid op niveau van populatie. 

- Epidemiologie is de studie van hoe een ziekte voorkomt in een bepaalde populatie. In welke 

regio? Bij welke mensen komt de ziekte meer voor?  Vb. Malaria komt maar in een stukje van 

Namibië voor. Je moet daarbij zorgen voor preventie.  

- Incidentie = De kans dat een aandoening zal voorkomen in een bepaalde populatie. 

Vb. Downsyndroom: 1 op 733 geboortes.  

- Prevalentie = Op een gegeven ogenblik het aantal of percentage dat een bepaald probleem 

voorkomt. 

Vb. In de USA 4000 mensen met downsyndroom op 300 miljoen.  

Vb. België: Minstens 10% van de bevolking heeft migraine.  

• Endemie: Je kan een ziekte hebben die typisch voorkomt in een bepaald land, in een 

bepaalde regio. 

Vb. Malaria is endemisch in bepaalde regio’s.   

• Epidemie: De studie van hoe een ziekte zich voordoet in een populatie. Je kan dan ook 

kijken bij welke mensen het voorkomt op basis van epidemiologische gegevens. Het is 

ook belangrijk om daaruit preventieve maatregelen te halen. Niet pandemisch!  

Vb. Een bepaalde infectieziekte gaat zich vrij goed verspreiden (niet over gans de wereld 

= pandemie) zoals vb de griep.  

• Pandemie: Kan de hele wereld rondgaan. 

Vb. In 1917: pandemie van de Spaanse griep. Het heeft meer doden gemaakt dan WOI.  
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Dit is een voorbeeldje uit het boek!  

Antwoord: Incidentie.  

 

 

Antwoord: Secundaire preventie. Closetrol meten om hoge closetrol te detecteren zonder dat de patiënt 

het merkt. Primaire zou zijn dat je op je voeding let.  
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Antwoord: Familiegeschiedenis. 

 

 

 

Het eerste echte hoofdstuk, we gaan ziektes bekijken op het niveau van cellen en weefsels. Structureel 

heb je cellen -> Weefsels -> Organen -> Orgaanstelsels. 
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Myocard = contractieve gedeelte van het hart.  

Myucyt = hartspiercel.  

 

Die ziekte zal vooral veroorzaakt worden door een stressor op cellulair niveau en als die stressor te groot 

wordt zal dit een effect hebben op de cel. Een bepaalde stressor kan overleefd worden door een cel en 

deze zal zich dan moeten aanpassen. Vb. Door zich te vermeerderen, te vergroten of door structureel te 

veranderen. 

 

Klein 

Groot 



12 
 

Aantal begrippen die we moeten kennen.  Bovenaan zie je een voorbeeld van een epitheel. Zoals vb in de 

darmen.  

Er zal een verandering optreden in aantal cellen: 

- Atrofie: Vermindering cel volume.  

Vb. Been terug uit het gips dan zal je merken dat je minder spieren hebt. De kuitspieren zijn 

verminderd, ze zijn atrofisch. Het aantal is hetzelfde, maar minder massa. Er is dus een 

verandering in cel volume.  

- Hypertrofie: Toename van de grootte van de cel. 

- Hyperplasie = Toename van het aantal cellen. 

Vb. Van sporten op grote hoogte kan er een hyperplasie ontstaan in je beenmerg en het aantal 

rode bloedcellen neemt dan toe.  

Verandering in structuur: 

- Metaplasie: Aantal cellen zullen vervangen worden door andere cellen, maar je verwacht het 

niet op die plaats.  

Vb. Als je rookt brengt dit stress te weeg voor de luchtwegen. In die luchtwegen zitten delicate 

haarcellen, deze kunnen verloren gaan en vervangen worden. 

- Dysplasie: Precalsterose, ene stap onderweg naar kankerontwikkeling en dit is er nog niet bij 

metaplasie. Een dysplasie is een abnormale cel terwijl metaplasie een normale celsoort is die 

vervangen wordt door een normale celsoort op een plaats die we niet verwachten. 

Bovenaan zien we epitheel. Daar rusten de cellen op een basaal membraan. Dat is de normale toestand.  

 

Menopauze: Na de menopauze zal het oestrogeengehalte dalen. Dat kan lijden tot een atrofie van het 

borstspierweefsel.  

Motor neuron ziekte: Zenuwen die de spieren moeten aansturen sterven af. De zenuw zal niet meer 

functioneren en zal atrofisch worden. 
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Hypertrofie is een toename van het cel volume en daar spelen trofische factoren een rol in (net zoals bij 

hyperplasie). 

Adenoïden (neuspollipen): Een hypertrofie van immunologisch weefsel (afweerweefsel). De 

neuspoliepen is een afweersysteem. Als je veel infecties doet kan dat hypertrofieren.  

Prolactine: Als een vrouw bevallen is, zal onder invloed van prolactine (trofische factor) de borstvoeding 

toenemen = hypertrofie.  

 

 

Toename van het aantal cellen, ook hier spelen trofische factoren een rol!  

Als een vrouw bevallen is van een kind en borstvoeding geeft is dit onder invloed van prolactine en het  

High altitude: Verhoogde werking van RBC nodig om voldoende zuurstof te transporteren op grote 

hoogte. Je hebt systemen die de RBC opdrijven. Dat zijn dan de tropische factoren om de RBC te 

transporteren naar het beenmerg.  

Menstruele cyclus: Door de verschillende gradaties van hormonen zal er een hyperplasie ontstaan van de 

binnenkant van de baarmoederwand en die zal je afstoten tijdens de menstruele cyclus.  
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 = evolutie van borstweefsel.  

A. Hyperplasie, celdeling, toename van weefsel. 

B. Prolactine zal ervoor zorgen dat er hypertrofie van het borstklierweefsel zal ontstaan.  

C. Na de menopauze ontstaat er een atrofie van het borstklierweefsel, dat heeft te maken met de 

diverse trofische signalen die in al die stadia een rol spelen.  

 

Ook structurele veranderingen mogelijk, meta = veranderen. Metaplasie = wijzigen van het cel type.  

Vb. Door sigarettenrook zal normaal mooi eenlagig epitheel eerder een plavijachtig epitheel vormen 

(allemaal lagen op elkaar). Daardoor gaat een trilfunctie in de luchtwegen verloren. Dit is geen 

voorstadium van kanker, goed is dit natuurlijk niet.  

 

Dysplasia: een bepaald celtype begint abnormaal te groeien en verliest zijn differentiatie. We zijn 

allemaal uit één cel ontstaan. Die is beginnen delen en die verschillende cellen zijn beginnen 

differentiëren. Bij dysplasie gaat de groei die normaal mooi gecontroleerd abnormaal worden en gaat de 

differentiatie verloren gaan. 
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HIER: diabetische voet.  

Dit kan uiteindelijk tot celdood leiden. Deze tenen zullen moeten geamputeerd worden en dat is hier 

een combinatie van verschillende stressoren op cellen.  Er kan een aantasting zijn van de bloedvaten, 

zenuwaantasting, … Er zit veel suiker in waardoor een besmetting reëel is = CELDOOD. 

 

Causes of injury 

- Chemisch (endo/exo) 

Vb. wc-ontstopper; alcohol leidt tot celdood in de lever.  

- Infecties: schimmels, …. 

- Fysische (mech/chem/therm) 

Vb. Verbranding, bevriezing 

Vb. Chemisch: zoutzuur in je oog 

- Deficit 

Vb. Vitamine B1 tekort 

Mechanisms of death 

- Apoptosis: gecontroleerde celdood en daar hebben we een genetisch programma voor. 

- Necrose: celdood op een ongecontroleerde manier.  

Vb. Er valt een betonnen blok op je been  necrose van het been.  

Vb. Wc-ontstopper opdrinken  necrose in de slokdarm (EXO). 

Vb. Astma-aanval  necrose door eigen afweermechanisme (ENDO). 
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Stress kan een toegenomen demand geven, als de stress wegvalt kan het eventueel nog normaliseren. 
Ernstige cel schade kan tot necrose leiden. Ernstige cel schade leidt tot celdood of necrose.  

 

 

 

Cellular suicide: celdood induceren op genetische basis.  

Replace old cells with new: Oude cellen door nieuwe vervangen, darmcellen worden bv voortdurend 

vernieuwd via een geprogrammeerde celdood.  

Embryo: syndactyly: Kinderen die geboren worden met vingers met een vlies tussen (cyndactilie). Dan 

moet de ruimte tussen de vingers vrij gemaakt worden door apoptose, dit heeft niets met necrose te 

maken.  

 

Necrose is geen goed georganiseerd proces. Een cel die zichzelf opruimt via apoptose zal splitsen in 

verschillende kleine cellen. Een cel in necrose zal eerder openbarsten en er zal een ontstekingsreactie 

optreden.  
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1. Harthypertrofie: een sporter die plots neervalt. 

2. Acromegaly: Hormonale stoornis.  

3. Baarmoederhals metaplasie en dysplasie: baarmoederhals.  

 

 

 

- Toename van het volume. Harthypertrofie uit zich door een toegenomen spiermassa van het 

hart.  

- Etiology 

• Primare hypertrophic cardiomyopathy  

▪ Ziekte, niet gebaseerd op een behoefte van de hartspier. 

▪ Het kan gepaard gaan met een plotse dood 

• Secondaire hypertrophy  

▪ Het kan zijn dat je je hart veel te hard doet werken. Als je je hart een hogere 

behoefte oplegt, dan zal je hartmassa toenemen.  

Vb. Hoge bloeddruk: dat hart moet pompen tegen de bloeddruk in de aorta. Dat 

is een belasting voor het hart. Een hypertensie kan een belasting betekenen voor 

het hart waardoor je een secundaire harthypertrofie krijgt.  
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- Rechter ventrikel hypertrofie (verdikking): De rechterhart zit tegen een weerstand te pompen. 

Het bloed van het rechterhart gaat naar de longen en keert dan terug naar de linker voorkamer 

(kleine bloedsomploop). Als er een verhoogde druk is in de longcirculatie (pulmonaire circulatie), 

dan zal je rechterventrikel verdikken en een hypotrofie vertonen.  

~ increased pressure pulmonary circulation. 

- Linker ventrikel hypertrofie: Er moet tegen een hoge bloeddruk worden gepompt. Als de 

aortaklep stijf is en niet goed opengaat, dan moet het linker ventrikel harder werken om de klep 

open te doen gaan.  

~ increased pressure systemic circulation. 

~ stiff aortic valve  

 

De grote bloedsomloop gaat naar de weefsels (behalve de longen) en gaat dan naar het rechterhart.  

 

 

 

Je ziet dat bij het linker ventrikel de ruimte om bloed door te laten verkleint. De linkerspier kan zich ook 

minder uitrekken.  

- Increased ventricular wordload. 

- Increase myocardial cell size  

 Minder efficiënt contraheren.  

 De spier laat zich minder gemakkelijk uitzetten. 

Inadequate filling  

- Lower cardiac output.  
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- De pompfunctie van het hart gaat achteruit  hartfalen. 

 

 

- Symptomen zijn heel variabel. 

• Mild tot heel ernstig. 

- Men is zich niet altijd aan het inspannen. Het hart stopt gewoon met pompen. Door secundaire 

preventie zou men dat kunnen opsporen (Vb. Echografie). 

- Als je geluk hebt is het een syncope (steek in het hard) (sudden death). 

- Onregelmatig hartritme. 

- Kortademigheid. 

 

 

- Er is een mogelijkheid tot genetische testing. 

- Hartgeruis als je luistert met de stethoscoop. 

- Arrhythmia: ritmestoornis. Dat doen we met een EKG of een Holterregistratie (een bakje 

gedurende 24 uur met elektrodes op het hart. Het elektrocardiogram wordt 24u aan een stuk 

gemeten). 

- Echocardiogram kan de verdikte spierwand tonen. 

- Exercise stress testing (fietsproef): een patiënt op een fiets zetten, een inspanning laten doen, 

een EKG afnemen en eventueel vaststellen dat de patiënt in de problemen komt.  
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- Er kunnen bepaalde medicaties gebruikt worden.  

Vb. Betablokkers zijn geneesmiddelen die zowel de hartfrequentie als de contractiekracht van 

het hart gaan verminderen. Dat geeft aanleiding tot een bloeddrukdaling. Daarmee ontlast je de 

hartspier een beetje. Men hoopt dan dat de hypertrophy minder vooruit zal gaan.  

- Non-pharmacologic: activity restriction. 

Vb. Wielrenners die moeten stoppen met de sport. 

- Bepaalde chirurgische technieken kunnen gebruikt worden om delen van de hartspier weg te 

nemen.  

- Implanteren van een: 

• Pacemaker: een toestel implanteren die het hart een geforceerd ritme zal opleggen. 

• ICD (implantable cardioverter defibrillator): bij een onregelmatige regeling slaat de ICD 

aan en geeft het hart een shock waardoor het weer de normale ritme zal aannemen.  
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We zitten hier aan het endocrien systeem. Groei (bot – kraakbeen – weke delen – organen). Het 

groeihormoon wordt vrijgesteld door de ‘pituitary’, nl. de hypofyse. Het groeihormaan gaat niet 

rechtstreeks zijn effect uitoefenen, maar onrechtstreeks door in te werken op de lever. Daar gaat men 

een stof vrijstellen IGF – 1 (trofische factor). Deze stof komt in je systeemcirculatie en is verantwoordelijk 

voor de groei. Het groeihormoon zelf is geen trofische factor, maar wel de IGF -1.  

De hypofyse staat onder invloed van de controle door de hypothalamus in de hersenen. De vrijstelling 

van het groeihormoon kan gestimuleerd of geremd worden. De hypothalamus heeft een hormoon 

(GHRH) en dat doet in de hypofyse het groeihormoon vrijstellen. Er is ook een tegengestelde werking 

(somatostatine) en dat zal de groei remmen. Het zal de hypofyse remmen om groeihormoon vrij te 

geven. Er zijn ook feedback systemen. Als het groeihormoon IGF – 1 doet vrijstellen, zal dat in de 

hypothalamus de vrijgave van somatostatine bevorderen. Dat is een negatieve feedback. Het 

groeihormoon komt vrij maar zal zijn eigen werking gaan remmen.  

 

 

- Toestand van hyperplasie: aantal cellen zal toenemen.  

- Resultaat van een verhoogde hormoonvrijstelling. 

• Hypofyse groeihormoon zal toenemen. 

• Lever insuline groei factor zal toenemen (IGF-1)  

 

> 90 % van de gevallen is het gevolg van een tumor in de hypofyse (adenoma: een 

goedaardige toename van celweefsel) 

 

 

- Ongecontroleerde vrijstelling van groeihormonen. 

• Botten, kraakbeen, weke delen, organen. 

- Treedt op na het afsluiten van de groeischijven (epiphyseal plate course) 

Je krijgt eerst een groeispurt en daarna stop je met groeien, want de groeischijven sluiten af. Dus 



22 
 

er is een belangrijk verschil. Als iemand een groeihormoon producerende tumor heeft als kind, 

dan krijg je van die immens grote mensen. Zij hebben nog actieve groeischijven en dat zal de 

botten doen groeien. Maar eens voorbij de puberteit kan dat niet meer en dan krijg je 

acromegaly.   

↔ gigantism 

 

 

- Zwelling van de weke delen. 

- Grover gelaat. 

- Carpal tunnel syndroom: door toename van de weke delen kan de zenuw in de pols worden 

gekneld en dan krijgt men zenuwen in de handen. 

- Verzwaring van de stem. 

- Tong en lippen verzwaren, grovere wenkbrauwen. 

- Huidveranderingen. 

- Stoornissen met de fertiliteit. 

 

 

Er staat ‘cardiomegalie’. Er kan dus ook een vergroting van het orgaan optreden.  

Abnormale glucosetolerantie: de persoon kan een vorm van diabetes ontwikkelen. De weke delen 

nemen toe en er kan een insulineresistentie ontstaan.  
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- De diagnose wordt vaak later gesteld. 

- History and physical examination. 

- Labo-analyse. 

• Als iemand acromegalie heeft, wat verwachten we dan bij het groeihormoon? Dat het 

gestegen is.  

• IGF-1 is ook gestegen.   

- Pituitary adenoma? 

 

 

- Men heeft methodes gezocht om de groeihormoonsecretie te remmen. Men heeft 

somatostatine-analogen geproduceerd om de productie van het groeihormoon te remmen.   

- Als je een tumor hebt, dan gaat men deze verwijderen, waardoor de verhoogde vrijstelling van 

het groeihormoon wordt gestopt. 

- Bestraling: men probeert de hypofyse te sparen en de tumor eruit te halen.  
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Een uitstrijkje (sec. preventie): Je hebt daar een opening die de baarmoederhals (cervix) wordt genoemd. 

We gaan daar een stuk uitvergroten. De buitenkant van de cervix verschilt van de binnenkant. De 

buitenkant (ectocervix) bestaat uit meerlagig plaveiïg epitheel. De binnenzijde (endocervix) bestaat uit 

één cellaag. Ergens is er tussen die twee celtypes een overgang, nl. de squamocolumnaire junctie. Die 

zone die erboven ligt is de transformatie zonde (waar de overgang tussen die twee organisaties plaats 

vindt).  

External os is de opening. Die zijn we hieronder uitvergroot. Het columnair epitheel zal normaal een klein 

beetje naar buitenkomen. De transformatiezone is wanneer je dat columnair epitheel ziet overgaan naar 

het meervoudig epitheel.  
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- Metaplasie: op de plaats waar je één celsoort verwacht, vind je een andere celsoort.  

~ Oestrogeen levels (menopauze): tijdens de menopauze dalen de oestrogenen. Daardoor zal de 

squamocolumnaire junctie naar binnen gaan. Er zal een metaplasie optreden. 

- Dysplasie: cellen die niet meer zo goed gedifferentieerd en gecontroleerd zijn in hun groei.  

~ Precancerous. 

 

 

 

 

Bovenaan zien we de normale cellen (A). Naarmate we dalen verandert er iets aan de kern van de cellen. 

Kanker is gelinkt aan veranderingen in DNA. DNA zit in de kern. Wat men hier ziet is dat er structurele 

veranderingen zijn in de cellen. Dat is dus een precancerose. 
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- Geen signs and symptoms. 

- RF baarmoederhalskanker. 

• Vroege start seksuele activiteit. 

• Meerdere seksuele partners (>3). 

• Human papillomavirus (HPV): heel belangrijk in het ontstaan van baarmoederhalskanker. 

Daarom is er nu vaccinatie ontworpen.  

• Roken 

 

 

- Screening tests ondergaan. 

• Microscopisch onderzoek van de transformatiezone cellen. 

• HPV aanweizgheidsscreening. 

- Biopsie: stuk weefsel wegnemen.  
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- Risicoreductie. 

- HPV vaccinatie. 

- Verwijderen van cellen. 

• Cold therapy: bevriezen. 

• Surgical excision (conization: een kegelvormige excitie en de transformatiezone eruit 

nemen). 
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24.02.2017 

LES 2 

 

Inflammatie gaat bij schade typisch optreden, inflammatie is gelinkt aan weefsel herstel. Er is een 

onderscheid tussen acute en chronische inflammatie. Als je de fysiologie niet meer zo goed beheerst 

moeten we eens terugkijken naar de verschillende bloedcellen: 

- Rode bloedcellen 

- Witte bloedcellen: Granulocyten. Afhankelijk van de korrels die ze bevatten kunnen we nog een 

opdeling maken: Neutrofielen, eosinofielen, basofielen. Tweede grote groep = Lymfocyten. Een 

derde lijn = Monocyten.  

- Trombocyten 

Lines of Defense  

= De verdedigingslinies die een lichaam heeft en er zijn zo drie lijnen. 

• First: Skin and mucous membranes.  

Bv tegen een bacterie of een vreemd voorwerp dat zou binnenkomen. De huid 

heeft een bepaalde zuurtegraad, dat heeft een beschermende functie. De huid 

is een fysische barrière. Bv. Speeksel in je mond is al een eerste barrière. 

• Second: Inflammatory response = Inflamatoire respons. 

• Third: Immune response. 

Inflammatie is een proces dat optreedt onafhankelijk van de schade = het is niet-

specifiek. 

RECHTS = een voorbeeld: Eerste reactie is met het oog knipperen. Een tweede lijn zal dan zijn dat er een 

ontstekingsreactie zal optreden. En dan heb je een derde lijn en dat is dan dat ons immuunsysteem, er 

zal een immuunrespons optreden.  

Wat we vaak gaan doen is dan een antibiotische zalf geven en dat bevindt zich dan op de tweede en 

derde lijn, het bevindt zich op dat niveau.  

Module 1 Acute inflammation  

• Triggered by tissue injury = Treedt op bij weefselschade en het is dan ook de bedoeling dat we 

die schade gaan proberen oplossen. LET OP: Inflammatie en infectie is niet hetzelfde!  

Ook een infectie op zichzelf zal schade gaan veroorzaken, er zijn veel verschillende manieren 
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waarop schade aan weefsel kan optreden.  

 

• Goals of inflammation  

-  Increase blood flow to site: vascular response = Verhoogde bloedtoevoer, dan noemt men de 

vasculaire respons. 

- Increase healing cells at site: cellular response = Inflammatoire cellen worden naar de plek van 

de schade gebracht, dat is dan de cellulaire respons.  

- Prepare for tissue repair = de bedoeling!  

 

Inflammation Concept Map 

 

 

Bovenaan zie je “weefselschade” en er zijn daar verschillende soorten in. Niet alles wat hieraan staat zal 

besproken worden zoals bv het eiwit mechanisme. Mastcellen: Een van de cellen die bij inflammatie heel 

belangrijk is! die stelt bv één heel belangrijk stof vrij, nl histamine. In de korreltjes zit er histamine en die 

mastcel kan dat vrijstellen zoals bv aan een zone met schade.  

Prostaglandines en leukotrienen worden ook vrijgesteld, dit zijn twee klassen van stoffen. De ontsteking 

daarvan wordt geremd door ontstekingsremmers te nemen. We noemen dat soms een inflammatoire 

soep. Cytokines: een subsoort daarvan zijn de chemokines. Cyto dat zijn de cellen, dat zijn 

boodschapstoffen tussen de cellen en een soort daarvan zijn dus een chemokines. Maar breek je hoofd 

hier niet over!  

Vascular Response = De vasculaire respons.  

• Facilitated by chemical mediators. Een deel van die chemische stoffen die vrij komen zullen 

leiden tot derze respons.   

• Induces vasodilation and increases capillary permeability: De bloedvaten zetten uit en ze 

‘lekken’.  

• Objective is to get more blood flowing to the injured area: De bedoeling is dat de bloedtoevoer 

zal toenemen.  

 

Inflammation Concept Map 
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= Vasculaire respons. Laatste kotje = De vijf cardinale symptomen, de hoofdsymptomen van inflammatie.  

Cellular Response 

 

Anderzijds is er ook een cellulaire respons. Dit hier is een haarvaatje en je ziet daarboven inflammatie. 

We zien dat de bloedvaten zijn uitgezet en lekken = vasculaire respons, maar dit hangt samen met de 

cellulaire respons. Chemotaxis = het chemisch aantrekken van cellen op afstand. Eens ter plaatse zullen 

die cellen zich aanhechten = Anhesie. En doordat die meer aanhankelijk is kan die ook migreren door de 

bloedwand en gaan die naar de zone van de inflammatie.  

Inflammation Concept Map 
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Er staat ook nog een fagocytose = Proces van celeten. Monocyten zullen uitrijpen tot macrofagen (Fagen 

= iets met eten; Macro = Groot), die macrofagen zijn chemotactisch aangetrokken tot die regio en zullen 

daar ‘opruimen’.  

Acuut = Voet omslaan <-> Chronisch = Reuma. We zullen zien dat de cellen die we aantreffen 

verschillend zullen zijn in deze twee situaties.  

Poly morfonucleairen = synoniem voor neutrofielen.  

Manifestations of Inflammation  

• Local manifestations include heat, incapacitation, pain, edema, redness. -> Zie links onder op de 

vorige tekening.  

• Systemic manifestations may include fever, fatigue, weight loss, increased circulating leukocytes 

and plasma proteins (C-reactive protein).  

Als je een hele zware inflammatie doet kan je naast de lokale manifestaties ook systemische 

manifestaties hebben. Systemisch = Op afstand, meer algemeen. Als we bloed gaan trekken 

zullen we zien dat de witte bloedcellen toegenomen is, samen met bepaalde eiwitten.  

VRAAG: Als de dokter bloed trekt en je witte bloedcellen zijn gestegen. Betekent dat dan dat je 

een inflammatie hebt? NEEN, dat is een uiting van een inflammatoire reactie, maar dat zegt niets 

over wat daar achter zit.  

Die koorts heeft te maken dat die stoffen onze thermostaat in de hersenen ontregelt (Bevindt 

zich op niveau van de hypothalamus).  

Treatment of Inflammation  

 

= Wat zijn nu de principes van de behandeling van acute inflammatie? We gaan de inflammatie proberen 

remmen, we zouden dit vreemd kunnen vinden aangezien deze ontsteking een genezingsproces inleidt. 
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Maar ons lichaam zou eigenlijk een tunnel maken, dus we gaan deze ontstekingsreactie proberen 

remmen om meer schade te voorkomen.  

• Reduce blood flow. 

• Decrease swelling. 

• Block the action of chemical mediators. 

R = Rest. 

I = Ice. 

C = compression 

E= Elevation = been omhoog leggen. 

Anti inflammatoire middelen. 

 We gaan dit allemaal gaan combineren! Combinatie van farmacologische middelen (anti-

inflammatoire middelen) en niet farmacologische middelen (RICE). 

Module 3 Chronic inflammation 

• Recurrent or persistent inflammation lasting several weeks or longer. 

• Monocytes, macrophages and lymphocytes more prominently involved. 

• Formation of granulomas and scarring often occur. 

Er kan bij aanhoudende of herhalende schade littekenweefsel gevormd worden en ook granulogen. Als 

een wonde verzorgd moet worden moete deze wonde zuiver zijn. Dit is omdat er anders littekenweefsel 

zal gevormd worden doordat de wonde chronisch onder inflammatie staat.  

Inflammation Concept Map 
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In het Nederlands noemen we de neutrofielen ook ettercellen. In feite stelen die stoffen (die 

neutrofielen) waterstofperoxide vrij, een soort opruimreactie. Als die cellen in grote hoeveelheid 

aanwezig zijn geven zij een gele kleur, dus echt ettercellen.  

Bij chronische inflammatie een verschuiving die optreedt naar andere cellen. 

Chronic inflammation 

 

= Een overzichtje.  Door de chronische inflammatie reactie wordt er eigenlijk meer kwaad dan goed 

gedaan. 

Module 4 Application of the Concepts of Inflammation 

• Rheumatoid Arthritis (RA)  

• Gastritis  

• Inflammatory Bowel Disease (IBS) 

Alles wat eindigt op -itis wijst op inflammatie, het is de bedoeling wat we de concepten kennen!  

Rheumatoid Arthritis (RA) 

• Pathophysiology. 

• Clinical manifestations. 

• Diagnostic criteria. 

• Treatment. 

Synovial joints 
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Synoviale gewricht = Gewricht waar wat vocht in zit, soort smeervloeistof. Synoviale membraam = 

Smeert contact tussen de twee kraakbeenoppervlakken.  

Bv.: Knieën, vingers, etc … 

RA Pathophysiology  

• Systemic autoimmune disease. Het is een auto-immuunziekte, het heeft niet met inflammatie te 

maken, maar de sympomatologie heeft veel te maken met inflammatie.  

• Chronic inflammation of synovial membranes and synovial hyperplasia. Er is een chronische 

inflammatie van het synoviaal membraan in die mobiele gewrichten.  

• Etiology combines, hoe komt die persoon nu aan die reactie? Dit is eigenlijk een combinatie!  

- Genetics  

- Triggering event = uitwendige trigger, iets wat er gebeurt met je immuunsysteem.  

- Autoimmunity (auto-immuniteit)  

Immune complexes  

Type III hypersensitivity 

Het lichaam gaat anti-lichamen maken tégen anti-lichamen. Uiteindelijk gaat dat leiden tot de vorming 

van zogenaamde immuuncomplexen en die complexen gaan neerslaan. Die slaan neer in die synoviale 

membraan en heel die reactie noemen we type III hypersensitiviteit. Als die complexen neerslaan dan 

maken die schade en als er schade is dan ontstaat er een inflammatoire reactie -> Artritis.  

 

RA Pathophysiology 

 

We zien dat het kraakbeen wat zal verdunnen en dat er zelf wat osteoporose (verkalken van de botten) 

zal ontstaan. Er is hyperplasie van die synoviale membraan, er is woekering in het synoviale membraan 

(Pannus).  

Fibrose = inwendige littekening. Kraakbeen en bot gaat kapot.  
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RA Pathophysiology  

• Remissions and exacerbations: Je kan opstoten hebben, als je veel opstoten na elkaar hebt krijg 

je die chronische reactie.  

• Pannus formation  

• Cartilage/bone erosion  

• Fibrosis  

• Ankylosis = De twee botuiteinden die beschadigd zijn kunnen uiteindelijk volledig aan elkaar 

komen vast te zitten. Dan krijgen de mensen immobiele gewrichten. 

 

• Extra-articular manifestations: Er zijn ook veel manifestaties mogelijk buiten de gewrichten zoals 

bv. vermoeidheid, minder eetlust, etc … Om het even waar de reactie plaats vindt, het zal altijd 

eindigen op -itis.  

RA Clinical Manifestations  

• Mild to debilitating  

• Symmetrical joints involved 

• Pain, redness, heat, swelling, decreased mobility      

• Malalignment 

Reumatoïde artritis = Chronische oorzaak en dus ook chronische uiting! Het typische is dat het hier altijd 

symmetrisch is. Het kan mild tot zeer invaliderend zijn.  

RA Diagnostic Criteria  

• No definitive test. Er is eigenlijk geen test waarbij je het kan bepalen. We werken daarom met 

criteria, zoals bv de ACR criteria.  

• Increased likelihood with positive findings:  

 

- Erythrocyte sedimentation rate (ESR): De sedimentatiesnelheid zal toenemen = Gestegen 

zinkingssnelheid van de rode bloedcellen, de samenstelling van bloed zal veranderen.  

- C-reactive protein (CRP):  

- Rheumatoid factor (IgG) = Reumafactor, dit is een anti-lichaam tegen een anti lichaam. igG= 

Imunoglobine G. Helaas is deze reuma factor niet bij alle mensen aanwezig, dus dit is niet 

genoeg.  

-  … 

RA Treatment  

• Pharmacologic:  

- Disease modifying drugs: Voor het specifieke ziekteproces.  

- Anti-inflammatory drugs: Niet specifiek voor reumatoïde artritis.  

 

• Non-pharmacologic:  

- Rest/activity balance:  

- Physical therapy exercises = Fysische therapie.  
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- Splints = Spalk, om bv. te vermijden dat het in de verkeerde kant zal groeien.  

- Surgery: Om bepaalde zaken te corrigeren.  

Gastritis 

 

Het tweede voorbeeld = gastritis = Ontsteking van de maag. Uiteindelijk krijg je een maagzweer. De 

belangrijkste reden voor een maagzweer is een bacterie, op dit prentje zijn dit die zwarte staafjes. 

Helicobacter pylori (pylorus = uitgang van de maag). Die bacteriën veroorzaken een chronische 

ontsteking van de maag. Maagzweren worden behandeld met antibiotica. Stress is dus niet de 

belangrijkste risicofactor!  

Inflammatory Bowel Diseases (= inflammatoire darmziekten): Crohn Disease and Ulcerative Colitis  

• Pathophysiology  

• Clinical manifestations  

• Diagnostic criteria  

• Treatment 

 

Inflammatory Bowel Diseases 

• Chronic inflammation, most commonly in small and large intestine, but can occur anywhere 

throughout the GI tract. Speelt zich meestal af in de dunne en dikke darm.  

• Most common forms:  

- Crohn disease 

- Ulcerative colitis 

 

Crohn Disease Pathophysiology  

• Chronic inflammation anywhere throughout the GI tract but most commonly in small intestine 

and ascending colon. Meestal in de dunnen darm en in het opstijgende gedeelte van de dikke 

darm.  

• Non-continuous penetrating ulcerations and fibrosis. Het is dicontinu en het gaat om zweren die 

gevormd worden in de darmwand.  

• Impaired intestinal absorption and bowel obstruction can result. 
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De dunne darm is heel belangrijk voor absorptie, dus hier kunnen problemen optreden. De dikke darm 

dient vooral voor vocht op te nemen en de dunne darm voor de basis componenten op te nemen.  

Crohn Disease Clinical Manifestations 

• Abdominal pain = Buikpijn. 

• Diarrhea  

• Malnutrition  

• Occult blood in stool = verborgen bloed in de stoelgang 

• Weight loss: door malabsorptie.  

• Fever = wat systemische symptomen.  

• Fatigue 

 

 

Crohn Disease Clinical Manifestations 

 

= schematische voorstelling. Skip legions = wél een laesie, dan weer geen laesie, etc … Je krijgt een 

woekering van herstelweefsel. Uiteindelijk kan er een proces ontstaan waar er een fistel kan ontstaan. Er 

ontstaat een zweer en tegelijkertijd ontstaat er een herstelbeweging.  

Aantal complicaties: 

- Fistel 

- Obstructie 

- Perforatie 

 

Crohn Disease Diagnostic Criteria  

• History and physical examination: Goed luisteren naar het verhaal van de patiënt.  
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• Endoscopic examination = endoscopie.  

Crohn Disease Treatment  

• Pharmacologic treatment: Een deel daarvan is anti inflammatoir en een deel is 

immunosuppressief (=Immuunsysteem onderdrukken). 

• Dietary changes = Dieet aanpassingen.  

• Surgical treatment = Heelkundig zoals bv een fistel sluiten.  

Ulcerative Colitis Pathophysiology  

• Chronic inflammation begins in rectum and ascends the descending colon.  

- Het is ook een chronische inflammatie maar typisch op het uiteinde van de darm, vl in de 

dikke darm. 

• Continuous superficial areas of ulceration.  

- Hier is het continu, dus geen skiplegions.  

• Perforation, obstruction, and massive hemorrhage (bloedverlies) can result.  

Ulcerative Colitis Pathophysiology 

 

Het is een oppervlakkige inflammatie.  

Ulcerative Colitis Clinical Manifestations 

• Diarrhea  

• Rectal bleeding: Nu zal het bloed ook zichtbaar zijn. 

• Abdominal pain  

• Fever  

• Fatigue  

• Anemia: Vaak meer bloedverlies, dus hier expliciet vermeld.  

Ulcerative Colitis Diagnostic Criteria  

• History and physical examination  

• Endoscopic examination 

Men kan ook een biopsie nemen om uit te sluiten dat er darmkanker aanwezig is.  

Ulcerative Colitis Treatment  
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Dezelfde principes als bij de ziekte van Crohn. 

• Pharmacologic treatment 

• Dietary changes  

• Surgical treatment: Hier heb je wel die fistels niet, maar soms haalt men bv een stuk darm weg. 

Maar natuurlijk pas nadat de medicatie faalt.  

Inflammatory Bowel Diseases 

 

= Overzichtje, gewoon herhaling. Kanker risico: Dit is gewoon een vaststelling. Dus de UC is de meest 

beladen diagnose van de twee.  

 

We gaan de normale immunologie bekijken.  

Immune Defense  

• Third line of defense 

• Recognition and neutralization of foreign substances (antigen): we spreken van antigenen, dit 

zijn antilichamen.  

• Specific immune response  

• Immunologic memory: Gekenmerkt door een immunologisch geheugen, als je bv. windpokken 

hebt meegemaakt dan heb je dat meegemaakt en ben je immuun.  

Immune Defense Concept Map 
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Hier staan ook bloedcellen, maar dan anders bekeken. De niet-specifieke noemt men ook de 

aangeboren. Deze respons treedt op wanneer een vreemde stof binnentreedt in het lichaam. De 

macrofagen en de dendritische cellen gaan ook voor anti-gen presentatie zorgen. Anti gen presentatie = 

Een macrofaag eet een partikel op, maakt het kapot en kan dan anti genen aanbieden aan andere cellen.  

Cellular Components of Adaptive Immunity  

• Lymphoid Progenitor Cells  

- T lymphocytes  

▪ Cytotoxic: met een specifieke interactie (<-> Killer cells) * 

▪ Helper  

• B lymphocytes  

- Differentiate into plasma cells  

- Antibody production 

* De natural killer cells bevinden zich in de linkerkant van de concept map en de Cytotoxische in de 

rechterkant van de map.  

Immune Defense Concept Map 
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Adaptieve immuniteit = Dus NIET aangeboren. Cytotoxisch: Kapot maken; Helper T 

cellen: Deze zullen dan weer helpen. Bv.: HIV infecteert de T lymfocyten.  

B lymfocyten: Plasma cellen, tegelijkertijd wat geheugencellen bewaard.  

Lymphatics  

• Important in establishing the immune response 

• Central organs: bone marrow and thymus  

• Peripheral organs: spleen, lymph nodes and lymphoid tissue 

De bloedvaten zijn normaal gesloten, maar er kan toch wat vocht ontsnappen en dat 

moet dan terug gebracht worden. Het vocht dat ontsnapt wordt dan opgevangen 

door het lymfesysteem.  

Lymfe knopen = Soort station.  

Immune Processes  

• Innate immunity  

– Non-specific  

– Involves inflammatory processes  

 

• Adaptive immunity: Inflammatoire reactie tégen een antigen.  

– Targeted to a specific antigen  

– Involves T and B lymphocytes 

 

Adaptive Immunity  

• Cell mediated immunity: 

- Cytotoxic T lymphocytes: CD8 * 
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- Helper T lymphocytes: CD4 * 

- TH1 = Type 1 

- TH2 = Type 2 

 

• Humoral immunity: Dit hadden ze het eerst ontdekt. Men had antilichamen gevonden die 

opgelost waren in die vloeistof (humor = vloeistof).  

- B lymphocytes. 

 

• Antibody secretion from plasma cells IgA, IgD, IgE, IgG, IgM: Eerst zal igM aangemaakt worden 

en dan igG. igA wordt overgedragen via de borst van de moeder en het immunologisch gehuegen 

wordt ook overgedragen. igD gaan we niet bespreken, igE wél.  

 

• Memory cells 

* CD = Cluster of differentiation. Bij HIV gaat dit bv. gedaald zijn.  

Adaptive Immunity 

Op moment dat men begon met weefseltransplantatie zag men bij donoren en acceptoren dat de cellen 

herkend worden, maar soms wordt het weefsel als lichaamsvreemd gezien.  

• Major histocompatibility complex (MHC) = Structuur die ze gevonden hebben.  

- MHC class 1 molecules recognize CD8 cytotoxic T lymphocytes 

- MHC class 2 molecules recognize CD4 TH1 or TH2 helper T lymphocytes  

 

• Produced by human leukocyte antigen (HLA) genes Adaptive Immunity. MHC worden door de 

HLA genen aangemaakt.  

 

 

Groene staafjes = Virus, dit bestaat uit verschillende eiwitten en wordt als lichaamsvreemd bevonden. 

Als dit virus binnenkomt dan zal dit op verschillende manieren geweerd proberen worden.  
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Groen virus, er is daar ergens een HPC (antigen presenterende cel, macrofaag), die gaat rond dat virus en 

eet die op. Hij gaat dat virus aanbieden aan de andere cellen. Het antigen presenterende cel draagt 

MHCT 2 molecules. De t helper cel zal een specifieke herkenning doen van die cel.  
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Deze T helper cel zal ervoor zorgen dat de B lymfocyten geactiveerd worden waardoor we specifieke anti 

lichamen gaan krijgen tegen een specifiek virus.  

Bv.: Virus in keel/mond, je krijgt een immunologische reactie. Er worden anti lichamen aangemaakt, deze 

circuleren rond. Dat anti lichaam zal dan kunnen binden met dat anti gen. Er ontstaat dan ok een 

inflammatoire respons maar deze is niet specifiek.  
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= De cytotoxische reactie. Een virus kan niet leven op zichzelf (<-> bacterie), een virus heeft een cel nodig 

om zich te ontwikkelen. Een virus heeft een gastheercel nodig, het virus zal binnen deze cel gaan maar 

zal hierdoor kapot gaan. Cel die besmet is door een virus kan herkend worden en dan moet de cel kapot 

gemaakt worden. Dit gebeurt door CD  4 cellen.  
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= De volledige cartoon. De CD 8 cellen worden geactiveerd.  

Adaptive Immunity 

• Active immunity = Je immunsysteem in contact brengen met een bepaald antigen en daar een 

immuunreactie tegen maken. Bv.: Een ziekte doormaken. 

Vaccinatie = Manier om een actieve immuniteit te krijgen.  

• Passive immunity = Immuniteit doorgeven. Bv.: een moeder kan via de placenta of via de melk 

antilichamen doorgeven. Dat kind is dan beschermd, maar heeft geen actieve immuniteit want 

het geheugen ontbreekt. Ander voorbeeld: Gewoon antilichamen inspuiten zoals bv wanneer je 

naar India gaat gaan.   

 EXAMEN! 

Immune Processes  

Binnen een immunsysteem zit er nog en bepaalde dynamiek die we nog moeten bespreken.  

• Primary response: 
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- Activation of the adaptive immune response with first recognition of a specific antigen.  

 

• Secondary response: 

- Reactivation of the adaptive immune response with later recognition of the same antigen. 

We gaan een soort geheugen reactiveren zoals bv bij hepatitis A. Je moet nog een tweede 

inspuiting laten zetten, een booster.  

Immune Processes 

 

De booster is dat wat gebeurt na de ‘second exposure’. Je krijgt weer wat van dat antigen en de memory 

cells schieten weer in actie.  

Vraag: igM negatief, igG positief; Kun je dan op dat ogenblik infectie aan het doormaken zijn? NEEN, als 

je igM hebt dan ben je het aan het doormaken. igG zijn gewoon die memory cells, wat wijst dat die 

persoon het al eens doorgemaakt heeft.  
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10.03.2017 

LES 3 

Vorige les: Immuunsysteem.  

 

 

 

Deze les gaan we voortbouwen op het immuunsysteem en dan vooral op het adaptieve. Dat is de 

normale functie van het immuunsysteem. Elk systeem kent zijn problemen. Ons IS is altijd actief, als je 

een koortsblaas hebt is dat een virus dat eventjes tot uiting komt. Als dat niet goed werkt kan dat echt 

catastrofale gevolgen hebben. Viertal mechanismen waardoor die wijzigingen kunnen falen:  

• Host defense failure. Verworden immunodefficÊZntie syndroom = aids. 

• Hypersensitivity = hypersensitiviteitsreacties, bv. allergie. Daar is een excessieve 

immuniteitsrespons.  

• Autoimmunity = Autoimmuniteit. Een probleem waarbij IS zich richt tegen het zogenaamde zelf, 

het lichaamseigen antigenen.  

• Alloimmunity = Soort normaal fenomeen. Bv. Levertransplantatie, we willen die lever overdragen 

maar dat is wel een lichaamsvreemd orgaan. We gaan het oplossen door de donor en receptor te 

matchen. Rectie tegen antigenen die lichaamsvreemd zijn die komen van een individu van 

dezelfde soort. 

Alternation in adaptive immunity 

= Wijzigingen in de adaptieve immuniteit op het niveau van het falen van het immuunsysteem.  

= Immuundeficiënties.  

• Host defense failure:  

- Antigenic variation = Antigene variatie.  

De griep kptm elk jaar terug en er zijn veel varianten op die griepvirussen. Ieder jaar kan je 

de griep meemaken, je lichaam herkent het virus niet door de antigene variatie.  

- Viral latency = In geval van virussen de zogenaamde latentie. 

Bv. Bepaald virus nemen (herpesvirus dat koortsblazen veroorzaakt), je bent wat moe, 

algemeen ziek. Dat virus kpmt naar boven, hup je bet ziek. Je lichaam gaat zich daartegen 

beschermen, maar het virus zal steeds latent aanwezig bliiven. 

Bv. Varisella virus, dat virus wordt niet geëlimeneerd in je lichaam. De vlekjes zijn weg, maar 

het vrius blijft aanwezig. Op latere leeftijd kan je bv. de zona krijgen, dat is datzelfde virus 

dat altijd latent aanwezig was.  

- Immunodeficiency 

• Hypersensitivity = een excessieve immuunrespons waar 4 types in te onderscheiden zijn. 

- Type 1 (immediate) hypersensitivity reaction   

Bv. De allergische reactie. Een allergeen (!) is een antigen (AG) dat we eig normaal gezien in 

het dagelijkse leven vaak tegenkomen en waarbij de meeste individuen geen uitgesproken 
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reactie op genereren. Een deeltje van de bevolking doet dus wel een reactie, zoals bv 

mensen die gevoelig zijn voor bepaalde pollen. Allergeen: Sommige mensen doen een 

allergische reactie. 

Andere voorbeelden zijn huisstofmijt, melk, penicilline, bepaalde insectenbeten, etc…  

- Type II antibody-mediated hypersensitivity reaction: Antilichaam gemeëieerde 

Bv. Bloedtransfusie die verkeerd afloopt. 

- Type III immune complex mediated reaction ; te maken met immuuncomplexen (al gezien bij 

reumatoïde artritis)  

- Type IV cytotoxic T lymphocyte mediated delayed hypersensitivity reaction; gemedieerd 

door cytotoxische T-cellen.  

Bv. In de volksmond noemt men dit een ammetrgie, maar eigenlijk is dit géén allergie!  

Hier is het een delayed hypersensitivity reaction. Terwijl het bij type-I een onmiddellijk 

reactie is. 

 

 

 

 

Linksboven: Antigen, allergeen. Bv. gevoelig aan pollen van de berk, dat antigen komt bij persoon binnen 

in de luchtwegen. Dan zal er in de luchtwegen een soort antigen presentatie gebeuren, door de 

dendritische cellen. Ze bieden dit aan, aan de T-cellen, die T-helper cel zal geactiveerd worden. Cluster of 

differentiation (CD4) = allemaal cellen met hetzelfde kenmerk. Dan krijg je dus dat die T-helper cel de B-

cel helpt, activeert. In dit geval dat die B-cel transformeren naar een plasmacel (IgE subtype -> Betrokken 

bij allergische reactie). Het antilichaam wordt gebonden op de mastcel, die mastcel zit klaar met 

antibodies en die wordt gevoelig gemaakt aan die allergenen. Bv. De tweede keer dat je blootgesteld 

wordt aan die allergenen is je reactie véél erger. Het wordt deze keer onmiddellijk opgepakt door de 

mastcellen, ze gaan degranuleren (hierin zit ene stof genaamd histamine. Deze reactie vindt onmiddellijk 

plaats!  

Atopisch; men zegt dat over mensen die allergisch zijn aan enorm veel verschillende zaken.  
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Bv.: Incompatibele bloedtransfusie. We gaan een bepaalde hoeveelheid bloed en dus ook rode 

bloedcellen via een baxter n je systeem binnenbrengen. Als dit bloed niet genoeg gematcht is dan is dit 

lichaamsvreemd. ABO-systeem, als er bloed je systeem binnenkomt dan worden er daar antigenen tegen 

aangemaakt. Dit gaat nu binden op je rode bloedcellen, bloed is een cel.  

Complement systeem, als er antilichamen op gebonden zijn, zijn die getekend voor destructie. Eiwitten 

beginnen de binden op de bloedcellen, maken daar een gat in en deze bloedcellen gaan kapot.  

Bloedcellen kunnen we ook herkennen aan macrofagen en deze gaan die rode bloedcel gewoon opeten 

en kapot maken. Het antilichaam is gemedieerd. 

Resus (RH), je kan resus positief of negatief zijn. Maar daarbuiten heb je nog veel andere bloedgroepen. 

Voor iemand een transfusie krijgt gaan ze in het ziekenhuis een kruisproef doen = Beetje vloed van donor 

en receptor mengen en zien of bloed kapot gemaakt wordt. 

 

 

Geel = antigen. 

Die is gekenmerkt door neerslag van immuuncomplexen (IC). Antilichamen hebben altijd twee 

bindplaatsen, er kan crosslinking ontstaan. Op die manier gaan die antigenen door die antilichamen in 

een immuuncomplex terecht komen. IC gaan in een vloeistof neerzinken, ze zij te zwaar. Bij reumatoïde 

artritis hebben we gezien dat zo’n complexen neerslaan in … membraan -> Aanleiding tot inflammatie 

van gewrichten.  
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Onderaan schema: Het veroorzaakt schade.  

RA: auto-immuunziekte, dan was dat antigen een auto antigen. Een antigen kan vanbuiten of vanbinnen 

komen!  

Immuuncomplexen kunnen neerslaan en dit veroorzaakt uiteindelijk schade!  

 

Die tekening vergeten!!! Gewoon overgenomen uit boek. 

Één iets weten = T-cel gemedieerd!  

Bv.: contact dermatitis (nikkel als voorbeeld), contact huidontsteking. Dit is een vertraagd fenomeen. Het 

is géén allergie!  

Bv.: Montoux-test, dat is een test om te kijken of je in contact bent geweest met de tuberculose bacillen. 

Ze gaan antigenen inspuiten onderhuids en dan krijg je een bolletje. Je krijgt een kaart mee naar huis en 

dan vragen ze om die kaart binnen 72 uren terug te sturen. Je moet daarop tekenen en schrijven of dat 

bobbeltje gegroeid is en wat de diameter is. Als je in een jeugdinstelling werkt met kinderen die 

tuberculose hebben gehad zal je deze tekst regelmatig moeten ondergaan. 

  

 

Figuur uit boek, maar wat gemodelleerd (ingekort).  
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Alternation in adaptive immunity 

• Autoimmunity  

= Enkel concept kennen, dit is anders veel te moeilijk!  

- Failure to distinguish self from non-self. 

De fout zit in het feit dat het de eigen antigenen niet voldoende onderscheidt van de niet-

eigen antigenen. Ergens zit er in het IS een fout waardoor het zelf niet van niet-zelf 

onderscheiden wordt.  

- Causes damage to specific organs or to the entire system. 

 

• Alloimmunity   

= Ook enkel concept, niet de mechanismen.  

- Graft rejection. 

MHC (= Major Hysto complex compatibiliteit); iemand heeft chronische nierziekte en je kan 

geholpen worden door transplantatie. Aan de andere kant van Europa sterft een donor en er 

wordt MHC-matching gedaan. MHC zijn antigenen die heel belangrijk zijn voor 

transplantatie. Het is de bedoeling dat de donor en receptor dezelfde MHC-cellen dragen. 

Men probeert transplantaties te doen tussen verwanten. Vader en kind zijn bv natuurlijk 

goed gematcht.  

Vraag: Transplanteren tussen tweelingen, is er de meeste kans op verstoting tussen één-of 

twee-eiige tweelingen?  Bij de twee-eiige tweeling!  

- Graft versus host disease. 

Typisch fenomeen dat je kan hebben bij transplantatie van beenmerg. Beenmerg maakt 

abnormale cellen aan, dan kan men eventueel zijn beenmerg proberen volledig te vernielen. 

Maar als je geen beenmerg meer hebt, dat gaat niet dus wordt er een 

beenmergtransplantatie gedaan. Dan kan het gebeuren dat het beenmerg de host begint 

aan te vallen.  

 

 

Bovenstaande illustreren voor twee problematieken.  

• Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)  

Een virus kan zich niet op zichzelf vermenigvuldigen, het heeft een gastcel nodig. In het geval van 

HIV is het een T-helpercel waar het virus naartoe gaat. Als het aantal T-helpercellen daalt dan is 

je immuunsysteem serieus ontregeld.  

• Anaphylactic Reaction 

 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 

• Pathophysiology  
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• Clinical manifestations  

• Diagnostic criteria  

• Treatment 

AIDS; Pathophysiology 

• Altered host defense resulting from secondary immunodeficiency. Aids is niet aangeboren, maar 

aangeworven.  

- Infection of CD4 Helper T lymphocytes with human immunodeficiency virus (HIV).  

 

• Results in loss of cell-mediated and humoral immunity due to loss of CD4 TH 1 lymphocytes. 

 

• HIV transmitted by:   

- Sexual contact (vagina, cervix, anus).  

- Blood contamination. Het virus circuleert ook in het bloed, via bloedcontaminatie kan je het 

virus oplopen.   

Bv.: Via naalden, bloedtransfusie, prikaccidenten 

- Perinatally = Rondom de geboorte. Kan tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorte, via de 

borstvoeding.  

AIDS; Clinical Manifestations 

• Immunosuppression, of immunodeficiëntie. Als je een patiënt hebt met HIV-virus zullen die CD4 

cellen beginnen dalen op een bepaald moment. Een patiënt is seropositief, ze voelen zich niet 

ziek. Op een bepaald ogenblijk zak je onder een bepaalde drempel en krijg je immunodeficiëntie. 

 

• Opportunistic infections: 

- Fungal infection  

- Pneumocystis pneumonia (PCP) = Longontsteking door het pneumocystisch bacterie. Dit is 

een zeer ongewone verwekker van longontsteking, tenzij in het geval van HIV! 

 

• Kaposi’s sarcoma.  

Goedaardige huistumoren, dat zijn tumoren die men voor het aids-tijdperk bijna nooit zag. Ons 

IS zal ons niet alleen beschermen tegen bacteriën etc, maar zal ook bepaalde tumoren die zich 

proberen te vormen weren. 

 

• Kandida infectie; dan krijg je wit beslag op je tong. Opgelet! Een kandida is niet steeds in het 

geval van HIV!  
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 Heel spectrum van problemen.  

- Ofwel opportunistische infecties of tumoren; dit zie je rechts op de figuur. 

- Ofwel symptomen door het HIV zelf, door het virus zelf.  

HIV kan ook rechtsreeks de hersenen binnendringen en dan zullen die virussen destructie in de 

hersenen maken en dan krijg je bv. dementie. 

AIDS; Diagnostic Criteria 

• History and physical exam = Anamnese en fysieke onderzoek.  

- Risk factors: Is die persoon een potentiële sekswerker?  Etc..  

- Signs and symptoms of infection  

 

• Laboratory analysis   

- Detection of antibodies to HIV.  

Als die antilichamen er zijn is die persoon seropositief  

- HIV viral load. 

Meten hoeveel virus partikels er in het bloed zitten.  

- CD4 T-helper lymphocyte cell counts 

Hoeveel T-helpercellen zijn er? 

 

AIDS; Treatment 

• Highly active antiretroviral therapy (HAART)   

- Suppress viral replication; Dat HIV-virus vermenigvuldiging onderdrukt wordt en daardoor de 

ziekteprogressie gestopt wordt. 

- Delay disease progression; Het is wel delay, dus je kan/mag niet beloven dat je die persoon 

kan genezen. 

 

• Drugs used in combination; combinatie van geneesmiddelen.  
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- Reduce the development of drug resistance. 

Het virus gaat steeds lichtjes veranderen en door die combinaties gaan we die toch proberen 

in te dammen.  

 

• HIV is een retrovirus. 

 

Anaphylactic Reaction 

= Voorbeeld van een huper respons van een immuunsysteem. 

Achteraan in boek is er een verklarende woordenliojst.  

• Pathophysiology  

• Clinical manifestations  

• Diagnostic criteria  

• Treatment 

Anaphylactic Reaction Pathophysiology 

• Exaggerated systemic immune response due to a type 1 hypersensitivity reaction = Overdreven 

systemische immuniteitsrespons.  

 

• Triggers; aantal allergenen die IS zo hard kunnen activeren:  

- Insect stings  

- Food allergies  

- Drug allergies 

 

• Antigen exposure stimulates an IgE mediated response in a previously sensitized individual. 

 

• Degranulation of mast cells and basophils causes local and systemic responses  

- Dilation of vascular smooth muscle  

- Bronchial smooth muscle constriction  

- Increased vascular permeability 
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IL : Interlucine = Communicatie tissen bloedcellen.  

Wespensteek; schrik dat er bij een tweede of meerdere blootstellingen aan een steek een enorm reactie 

zal plaatsvinden.  

Respons in een vooraf gesensistiseerde individu.  

3 fenomenen:  

1. Je krijgt een verwijding van de bloedcellen 

2. Gladde spiercellen gaan samentrekken ter hoogte van de bronchi 

3. Bloedvaten gaan meer toegankelijk worden, soort oedeem 

Er is nog iets extra dat kan gebeuren, als je een anafylactische reactie doet op bv. injectie van wespengif. 

Er kan zich nog een tweede fase voord-doen, als die mastcel degranuleerd, dan zal dat membraan 

afgebroken worden. Dat duurt wat langer, dat is met vertraging. Ten tweede zal er een aantrekking zijn 

van andere inflammatoire cellen. Deze verlate respons is vaak nog een vee; groter probleem van de 

eerste respons.  

 Zie volgende slides.  

Anaphylactic Reaction Clinical Manifestations 

• Phase 1  

- Difficulty breathing  

- Skin flushing and itching  

- Angioedema  

• Phase 2  

- Difficulty breathing, dikwijls meer dan in de eerste fase.  
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- Severe hypotension, ernstige bloedrukval. Shock = ernstige bloeddrukdaling.  

- Severe edema, kan ook veralgemeend oedeem zijn door uitzetting van de bloedvaten.  

 

• Spuit = epipen. Persoon wordt gestoken, geeft spuit en het is beter. MAAR je moet naar het 

ziekenhuis gaan, die spuit werkt maar even en fase 2 komt eraan! Die pen is maar voor de acute 

eerste fase.  

Anaphylactic Reaction Diagnostic Criteria 

• History and physical examination. 

• Allergy testing, om het verantwoordelijk allergeen te identificeren.  

Anaphylactic Reaction Treatment 

• Symptomatic 

- Drugs to relax bronchial smooth muscle  

geneesmiddelen geven om de lucjtwegen te relaxeren  

- Drugs to constrict vascular smooth muscle. 

De speircellen terug doen samentrekken 

- Limit inflammatio 

Inflammatie proberen te vermijden.  

 

• Preventative  

- Desensitization to allergen. Noemt men ook immunotherapie!  

 

• Epipen. Epinefrine, synoniem voor adrenaline. In de epipen zit gewoon adrenaline, dit heeft al 

effect dat de luchtwegen opengaan. Adrenaline is bv niet anti inflammatoir! In het ziekenhuis zal 

cortisone gegeven worden, dit is wél anti inflammatoir. Dit om de tweede reactie te voorkomen! 

Adrenaline is een heel kort werkend hormoon, de adrenaline wordt direct terug afgebroken. En 

cortisone is langer werkend.  

Naast cortisone worden er ook antihistaminica = Medicamenten die we werking van histamine 

tegenwerken.  

 

 

Nieuw topic dat volgt op immuunsysteem en inlfammatie. 

Infection 

• A state of cellular/tissue/organ destruction resulting from invasion of microorganisms.  

• Communicable  
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• Non-communicable 

 Overdraagbare en niet-overdraagbare infectieziekten; niet allee infectieziekten zijn 

overdraagbaar. Als we het hebben over vredraagbare ziekten, hebben we het over 

infectieziekten. 

Microbes 

• Verschillende klassen:  

- Bacteria single-celled microorganisms. Bacterieën zijn één-celligen organismen.  

- Viruses obligate intracellular parasites. Hij moet binnendringen in een cel, zoals bv HIV.  

- Fungi yeast: unicellular molds: multicellular. Klasse waarbij je twee grote onderverdelingen 

hebt: 

1. Gisten 

2. CShimmels 

Bacterial cell 

 

Bovenwaan = Kweek van bacterieën. 

Zweepstaarten, stevige celwand, de nucleoïd (<-> nuleus) Een bacterie is een ééncellig organisme!  

Viral infection 
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Een virus is géén cel, een virus kan zich op zichzelf niet vermenigvuldigen. Hij moet in een cel 

binnendringen.  

Bovenaan: Virus die bv een cel van ons binnendringt, de hostcel. Het virus valt uit elkaar, het genetisch 

materiaal komt vrij en zal vermenigvuldigd worden. Op dat GM staat info om een aantal eiwitten te 

maken die nodig zijn voor dat kapsel. Day rijpt nog wat uit en dan breekt het uit. De cel kan openbarsten 

ofwel gaat het via een soort knopvorming (blaasjes op oppervlak cel komen los).  

Rechts: Zijspoortje, latentie. Het viraal genetisch materiaal integreert zich in de kern van de gastheercel. 

Op een bepaald ogenblik kan dat daar dan toch weer uitkomen en uitbarsten. Dit kan in sommige 

gevallen aanleiding geven tot een tumor, oncontroleerbare celdelingen door dit viraal genetisch 

materiaal. Dit viraal GM is eigenlijk onzichtbaar voor het IS doordat het geïntegreerd is in de kern van de 

gastheercel, het is daar latent aanwezig. Dat kan daar jaren aanwezig blijven en dan bv op latere leeftijd 

terug naar boven komen doordat je bv vermoeid en verzwakt bent.  

Yeast infection 

 

= Kandida aan de tong. Een wit beslag, kandida die in de mond leeft. Bacteriën in de mond worden 

vernietigd door antibiotica. Dit fenomeen kan je ook zien bij iemand dir HIV heeft waardoor die kandida 

een kans krijgt om uit te breken.  

Chain of Infection 
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We leven in een wereld die gecontamineerd is; hand geven, kinderen, balpennen waarop gebeten wordt, 

etc …  (De meest smerige voorwerpen op het werk, dit bleek tassen te zijn).  

er is een soort ketting die op verschillende plaatsen kunt doorbreken waardoor je een infectie kan 

vermijden.  

Portal of entry: ergens komt een bacterie binnen. Broken skin, je hebt een fractuur en die bacterie kan 

gewoon binnenkomen. Gu =genito urinair systeem, etc …  

stel iemand heeft tuberculose in de longen, dan dragen de dokters maskers. Dat is om de portal of entry 

te bedekken. De toegangspoort gaan afsluiten.  

Als je een condoom draagt vermijd je dat het HIV virus binnenkomt.  

Suspectible host: Bepaalde mensen zijn vatbaarder dan anderen. Het behandelen van diabtees is eig ook 

het voorkomen van infectie. 

Infectious agent: Sterelisatie 

Reservoirs: Bv in de Middeleeuwen werden alle behoeften gewoon op straat gegooid.  

Portal of exit: Handen wassen, dat is eigenlijk zowel entry als exit door handen te wassen vermijd je dat 

je bacterieën overdraagt. 

Means of transmission: Bv. stetoscoop van de dokters, gaat met levenloos voorwerp van de ene naar de 

ander. Als de eerste patiënt veel slijm heeft en hoest en je dan gewoon naar de volgende patiënt gaat -> 

Bron van infecties.  

Bv. eigenlijk moet je niezen en hoesten in je elleboog, want als je dit doet in je handen en dan aan 

iemand een hand geeft.  
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Een infectie verloopt in fasen, we gaan er een vijftal zien. 

Pathogen enters host: De blootstelling. Die komt de host binnen, die komt daar via de methodes die we 

bovenstaand hebben gezien.  

 

Incubatie: De tijd die verloopt tussen het binnenkomen en de eerste symptomen. De persoon weet 

helemaal niet dat hij besmet is en in die incubatietijd wordt dit heel gemakkelijk overgenomen.  

Bv.: Windpokken: tussen de 7 en 21 dagen.  

 

Prodrome: Vage klachten die niet specifiek zijn voor een bepaalde aandoening. 

Bv.: Net voordat je echt ziek wordt kan het zijn dat je al wat moe bent of al wat koorts. Maar soms blijft 

het daarbij.  

 

Fase 5 = Herstel, genezing: Helaas is dit niet altijd het geval. Soms kan men een heel erge infectie doen! 

Er zijn twee complicaties: 
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1. Sepsis 

2. Chronische infectie 

Viral Hepatitis  

= Leverontsteking; een virale besmetting van de lever.   

• Pathophysiology  

• Clinical manifestations  

• Diagnostic criteria  

• Treatment 

Viral Hepatitis; Pathophysiology 

• Acute or chronic inflammation of the liver caused by infection with one or more hepatitis 

viruses. Acuut of chronisch, sommige vormen van hepatitis zal je niet kunnen elimineren. 

  

• Transmitted via fecal-oral route or direct contact with blood/body fluids of infected person.  

- Feco-raal: onsmakelijk onderwerp, aantal virussen in de stoelgang. De overdacht door 

bevuilde handen die de patiënt in zijn mond krijgt  handen wassen dus.   

 

• Results in varying levels of hepatic necrosis.  

- Necrose = Niet de geprogrammeerde celdood, maar de vernietiging ven cellen door virale 

infectie.  

 

• Verschillende vormen van hepatitis, vroeger enkel A en B, maar tegenwoordig al C, D ,E, etc… We 

gaan die niet allemaal bespreken.  

Viral Hepatitis; Types 

 

= Vereenvoudigde tabel van boek. 

Transmissie = De methode van overdracht.  

Hepatitis A: Je lichaam zal dat virus elimineren. Er bestaat ook géén chronische infectie.  

Hepatitis C: Moeten we niet veel van weten; lijkt veel op hepatitis B. 

Hepatitis D en E: Niets van weten behalve de laatste kolom!  



63 
 

Acute Viral Hepatitis; Clinical Manifestations 

• Prodrome-fatigue, anorexia, low-grade fever  

= Wat vage klachten.  

 

• Icterus-jaundice (= geelzucht), hepatomegaly (=Inflammatie van lever), clay stools (= kleivormige 

stoelgang; mastiek kleurige, bleke stoelgang), dark urine.  

= Specifieke klachten 

- Ontstoken lever = BR in bloed stijgt waardoor de stoelgang niet meer donker is.  Zie notities 

iemand anders! 

 

• Recovery-improvement with residual hepatomegaly. Je kan genezen, eventueel wel nog wat een 

gezwollen lever.  

 Bij hepatitis A! Bij B heb je ook acute vormen, maar ook andere beloopsvormingen zoals de 

chronische.  

 

= Geelzucht; kan je ook zien aan de ogen.  

Acute Viral Hepatitis; Diagnostic Criteria 

• History and physical examination. 

Eens voelen aan de level of deze gezwollen is, het zal ook wat pijnlijk zijn als hieraan gevoeld 

wordt.  

• Detection of viral antibodies 

Vraag: Terug van India, je voelt je niet goed. De dokter onderzoekt de hapatitis A en B antilichamen, in 

wat is hij het meest geïnteresseerd? In de IgM (antilichamen geproduceerd bij acute) of in de IgG (= de 

beschermende antilichamen)?  In de IgG!  

Viral Hepatitis 

• Fulminant hepatitis  

• Chronic hepatitis  

• Cirrhosis = Cirrose. Dan denk je wellicht aan alcohol, maar cirrose is een probleem waarbij de 

lever continu beschadigd wordt. Je gaat cellen verliezen, de lever wordt kleiner maar de lever 

regenereert. Je krijgt eilanden van levercellen die groeien en die geven aan het oppervlak een 

hobbelig uitzicht. Een cirrotische lever is een verkleinde lever, met een hobbelig oppervlak en vrij 

hard is. Kan je dus zien bij alcohol én bij chronische hepatitis.  

Viral Hepatitis; Treatment 
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• Prevention  

Bv. Voor hepatitis A: In India: Handen wassen, geen fruitsap drinken die in regenseizoen gemaakt 

is 

Bv. Voor hepatitis B: drugprogramma’s, condooms uitdelen in prostitutie 

• Symptomatic care  

Lever sparend dieet, iets tegen de koorts, niet te zware inspanningen doen 

• Anti-viral drugs 

Kunnen gebruikt worden bij een chronische hepatitis.  
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Vier grote basisprocessen van belang: 

1. Ventilatie. Het openen en leegblazen van de longen en eigenlijk dus de longen ventileren.  

2. Diffusie. Ter hoogte van de longen. Gasmolecules worden uitgewisseld over de long naar de 

bloedbaan. 

3. Perfusie. De longen moeten doorbloed zijn om de gassen aan te voeren en af te voeren. 

4. Respiration (De cel respiratie). Het ademen als het ware op celniveau. Zuurstofmolecule gaat bv 

in een cel gebruikt worden.  

Respiratory Structures 

 

Belangrijk voor de ventilatie en de diffusie (de bloedbanen staan er niet op). 

Bovenaan: Neus en orale holte gaan samenkomen in de keel. Zo ga je naar het strottenhoofd en verder 

naar de luchtpijp.  

Trachia geeft aanleiding tot twee bronchi. De hoofdbroncus zal splitsen in aantal bronchi. 

- Linkerlong: 2 kwabben, een boven- en onderkwab. 

- Rechterlong: 3 kwabben, nu ook een middenkwab. 

Bronchus zal splitsen in bronhioli. -> Bronchiaalboom (= alles te samen).  
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Rond de long ook nog een longvlies en eigenlijk is dat een dubbel vlies. Een soort zak waarbij je een 

binnenste blad hebt (plakt tegen de long) en een buitenste blad. Een virtuele ruimte tussen de viserale 

en pariëtale pleura.  

Respiratory Structures 

 

De bronchioli noemen we hier de respiratoire bronchiolen. Respiratoire bronchiolen: Geven rechtsreeks 

toegang tot de longblaasjes. Alveolaire zak bestaat uit veel individuele longblaasjes, alveoli zijn de 

blaasjes die in deze zak zitten. Lobules zijn kwabjes. 

Die longblaasjes en zakjes zijn beïnvloed door bloedvaatjes.  

- Grote bloedsomploop: In de grote bloedsomloop is het zuurstofrijk bloed, het zuurstofrijk bloed 

van de longen gaat van de aders naar het hart. 

- Kleine bloedsomloop: Vanuit hart naar de longen en terug. De slagaders van de longen zijn hier 

in het blauw getekend, maar het is zuurstofarm bloed.  

 Dit verschil moeten we wel echt goed snappen!  

Rechtse tekening: Grijs = holte gevuld met lucht. Longblaasje bestaat uit één enkele cellaag, dat is 1 

enkele cel. Gaat de vorm hebben van een zegelring, het is een cel die op zichzelf plooit. Dat alveolair 

epitheel maakt een stof vrij, surfactans. Die gedraagt zich als een zeepbel, vormt een zeepbel waardoor 

longblaasje wordt opengehouden. Vb. Te vroeg geboren kinderen gaan te weinig surfactans maken. 

Alveolair epitheel ligt op een alveolair membraan, het is dus een endotheelcel. Een capilair of een 

haarvaatje is ook een endotheel cel! Die rust dus ook op dat membraan en dan zijn we in het bloed 

terecht gekomen (plasma + rode bloedcellen). Haarvaatjes zijn niet veel groter dan de diameter van een 

rode bloedcel waardoor die zich daar wat door moet wurmen.  

Dus eerst door surfactans -> Door epitheel -> Door membraan -> Door plasma. Om dan aan die rode 

bloedcel te komen. 

- Zuurstofarm bloed gaat via de slagaders naar de long. 

- Zuurstofrijk bloed gaat via de long weer naar het hart. 

Ventilation  
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• Involves both acquiring oxygen (inspiration) and removing carbon dioxide (expiration) from the 

blood. 

 Bestaat dus uit 2 processen: (I) inspiratie en de (II) expiratie waarbij de CO2 terug uitgestoten 

wordt.   

• Neuronal impulses are directed by lung receptors, which map the current state of breathing and 
lung function. 
Ze gaan dat overbrengen naar een ademhalingscentrum in de hersenstam. De informatie over de 
toestand van de long gaat dus naar de hersenstam waar we een ademhalingscentrum hebben. 
Toestand van de longen -> stretchreceptoren die dit gaan mappen en overbrengen naar een 
ademhalingscentrum in de hersenstam (gaat toestand van de long bijhouden). 
Vb.: Iemand die in coma is gaat nog kunnen ademen omdat de hersenstamfunctie bewaard is. 
 

• Uses the intercostal muscles and diaphragm (± accessory muscles). 

Om de longen te expanderen of leegblazen, daar hebben we bepaalde spieren voor die 

aangestuurd worden door dat ademhalingscentrum. Er zijn twee belangrijke spieren hierbij: 

1. Diafragma =middenrif. Als dit samentrekt gaan de spieren naar beneden toe.  

2. Intercostale spieren = Spieren tussen de ribben en als die samentrekken dan vergroten de 

longen.  

3. (De bijkomende ademhalingsspieren die voor inademing gaan zorgen. Hier gewoon in aula 

zitten ga je die niet gebruiken maar wel vb als je gaat gaan lopen.  

Die spieren zijn belangrijk voor het inademen, maar het relaxeren van die spieren zijn nodig om 

uit te ademen.  

Dispneu = In ademhalingsmoeilijkheden zitten. Dan zien we dat die derde groep van spieren 

gebruikt worden.  

Inspiration  

• Breathing in to acquire oxygen.  

• Unidirectional from high pressure to low pressure.  

• Chest cavity size changes to alter the pressure gradient.  

- De borstkastholte gaat veranderen van grootte om zich aan te passen aan de drukgradiënt.  

 Er gaat onderdruk zijn in de longen in vergelijking met de omgeving door die drukgradiënt. 
Het is dus een actief proces. Als die spieren samentrekken gaan ze de longen vacuüm 
trekken (onderdruk) en dan gaat er lucht binnen stromen door de drukgradiënt.  

Expiration  

• Removing carbon dioxide out of the body through the lungs, het uitscheiden van CO2 uit het 

lichaam door de longen.  

- Ontspannen van de spieren dan gaat je borstkas naar binnen komen en ga je CO2 

uitademen.  

- Druk die in de long hoger is dan in de omgeving.  

• The diaphragm and external intercostal muscles relax, het diafragma en de externe intercostale 

spieren gaan relaxeren.  

• Lungs compress and increase the pressure inside the airways.  
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 Dit is een passief proces, door relaxatie van de inademingsspieren. De long wordt 

gecomprimeerd en dan ontstaat er een druk in de longen die hoger is dan de omgeving en 

wordt het proces omgedraaid.  

Measurement of Ventilation  

• Bij longfunctietesten kunnen we iets gaan leren over de longfunctie, in dit geval de ventilatie.  

• Tidal volume (TV) (= Teug volume). We zijn circa een halve liter aan het verplaatsen.  

• Vital capacity (VC). Stel dat je gevraagd wordt om maximaal in te ademen en dan maximaal uit te 

ademen, het verschil hiertussen is de vitale capaciteit. Dit geeft een volume in liters  

• Forced expiratory volume in 1 second (FEV1). Er wordt gevraagd om in te ademen en dan heeeel 

snel maximaal uit te ademen, dit zal een heel steile curve zijn. Hoeveel kan ik op 1 seconden 

maximaal uitademen? Het leert ons iets over de weerstand in de luchtwegen.  

• Residual volume (RV). Maximaal uitademen dan blijft daar altijd wat volume lucht over, dit 

volume noemt men het residueel volume.  

• Total lung capacity (= totale longcapaciteit) = Som RV en VC.  

 Deze termen moeten we goed uit elkaar kunnen houden!  

Diffusion  

• De tweede stap 

• Oxygen and carbon dioxide are exchanged at alveolar capillary junctions. Zuurstof en CO2 zijn 

uitgewisseld aan de alveolaire capillaire juncties. De gasuitwisseling gebeurt dus via diffusie, 

kwestie van de concentratiegradiënt.  

• Concentratiegradiënten (<-> Drukgradiënt).  

• Two major process occur:  

- Oxygen is trying to get to all the cells, zuurstof gaat de neiging hebben om over te gaan van 

lucht naar de capillairen.  

- Carbon dioxide is trying to escape the body through the lungs.  

- -> Co2 gaat buiten en zuurstof binnen.  

• Passief proces, gaat automatisch.  

Vb. Zakje thee in water, het systeem streeft naar een homogene concentratie.  

 

Oxygen Diffusion & Transport  

• Oxyhemoglobin (HbO2).  

- In de rode bloedcel zitten moleculen die hemoglobines noemen (om meer zuurstof te 
transporteren). Deze bestaan uit 4 eiwitten/bouwstenen en centraal in die moleculen zit er 
ijzer en werkt magnetisch op zuurstof (worden aangetrokken door elkaar). Zo kunnen ze 
gaan binden.  

- Een hemoglobinemolecule waar er zuurstof op gebonden is = oxyhemoglobine -> leidt tot 
een soort van verzadiging die in het bloed gaat ontstaan (zuurstofsaturatie). 

• Oxygen Saturation (SaO2).  

- Typisch tussen de 95-100% saturatie (gebeurd terwijl we hier gewoon zitten). 
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- Vb. Spoed: knijper aan de vinger -> als je duwt op nagelbed dan ga je daar de 

zuurstofsaturatie kunnen bepalen, want als je daar op duwt verandert dat van kleur. Zo kan 

je zuurstofsaturatie in de haartjes van nagelbed bepalen. 

• Once saturation occurs, oxygen continues to diffuse and dissolve in the plasma. Eenmaal 

saturatie voorkomt, blijft de zuurstof diffuseren en lost het op in de plasma.  

- Als al de hemoglobine vol zit met zuurstof dan heb je nog de zuurstof die komt van de alveoli 
gaat oplossen in plasma.  

- Zuurstof wordt dus in het bloed op 2 manieren getransporteerd: rode bloedcellen en plasma. 
 

• Totale proces: Haarvaatje en daar zitten rode bloedcellen in. In de RB zit hemoglobine om meer 

zuurstof te kunnen vervoeren. Het is een eiwit dat bestaat uit 4 bouwstenen. Centraal in je 

molecules zit ijzer en dat werkt als een magneet voor zuurstof. Zuurstof wordt als een magneet 

aangetrokken door dat ijzer. In één rode bloedcel zitten er dus veel hemoglobine molecules. 

Oxyhemoglobine = Hemoglobine molecule waar zuurstof op gebonden is. Zal leiden tot 

verzadiging in bloed = zuurstofsaturatie. In gezonde toestand is dat tussen de 95% en 100%, 

bloed bijna maximaal verzadigd met zuurstof.  

Als al de hemoglobine vol zit met zuurstof is er eigenlijk ook nog een ander zuurstof proces. 

Zuurstof dat via alveoli binnenkomt zal ook nog opgelost worden in het plasma.  

(Deoxyhemoglobine = zonder zuurstof).  

Carbon Dioxide Diffusion & Transport  

• Cel -> CO2. Hoe gaat die CO2 naar de long geraken? Er zijn drie methoden:  

1. Bound to hemoglobin.  

Co2 zal ook kunnen binden op hemoglobine en die draagt de CO2 richting de long. 

2. Dissolved in the plasma, CO2 lost op in de plasma.  

CO2 kan oplossen in de plasma. 

3. Diffused into the red blood cell as bicarbonate.  

Speelt zich ook af in de RB, CO2 zal een reactie aangaan met water (een evenwichtsreactie), 

dat wordt H2CO2, we gaan dat opsplitsen in een proton, H2 + en bicarbonaat HCO3 -.  

Gewoon weten dat als er Co2 binnenkomt het gespitst zal worden in proton en bicarbonaat. 

Die twee molecules kunnen er niet uit, kunnen niet ui het celmembraan, CO2 wél. Op die 

manier zal er ter hoogte van de weefsels een methode zijn om meer CO2 te transporteren.  

• Als die processen gaan omdraaien door de concentratiegradiënt wanneer de CO2 terug uit de 

long moet. Op die manier gaat de CO2 naar de luchtwegen.  

Diffusing Capacity  

• The measurement of carbon monoxide, nitric oxide, or oxygen transfer from inspired gas to 

pulmonary capillary blood and is reflective of the volume of a gas that diffuses through the 

alveolar capillary membrane each minute. 

• Er zijn ook methoden om de diffusie capaciteit te bepalen door een soort tracergast te 

gebruiken. We kunnen kijken hoeveel van bv toegevoegde CO2, stikstof, etc… per minuut in het 

bloed terecht komt en dat vertelt ons dan iets over de diffusie. Hoeveel van de toegevoegde stof 

gaat effectief naar het bloed? 
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• Zijsprong: Kaluim cianide, zeer ernstig vergif. Waarom? Op het niveau van de cel wordt de cel 

respiratie gestopt, er is perfusie, diffusie, maar op niveau van cel is er geen respiratie meer en 

dus valt de patiënt dood.  

Impaired Ventilation  

• A problem of blocking airflow in and out of the lungs.  

• Two major mechanisms implicated:  

1. Compression or narrowing of the airways.  

Probleem in die buizen bij de vertakking. 

Bv.: Pindanoot in luchtwegen, geblokkeerde ventilatie. 

Bv.: Verhanging of dichtknijpen.  

2. Disruption of the neuronal transmissions needed to stimulate the mechanics of the 

airways. 

Probleem bij neurale mechanismen, bv de impulsen zijn er niet meer om de spieren aan 

te sturen. 

Bv.: Verlamd, als je hoog hel verlamd bent en de zenuw is aangetast zal je niet meer 

kunnen ademen.  

Bv. Beroerte in de hersenstam, als deze in het ademhalingscentrum is dan zal die ook 

stoppen met ademen.  

• Drie processen: Zie samevatting of notities iemand anders.  

1. Bronchoconstrictie, samentrekken van de bronchioli 

2. Oedeem door inflammatie 

3. Vorming van slijmen, mucus 

 Gaan alle drie leiden tot vernauwing van de luchtwegen.  

Impaired Ventilation-Perfusion Matching = Ventilatie-perfusie wanverhouding.  

• Two possible scenarios:  

- Lung are ventilated, but not perfused.  

Probleem met transport en uitwisseling van gassen. Bv. Situatie bij longembool, klonter in 

been en deze kan loskomen. Deze gaat naar het rechterhart gaan en vandaaruit komt die in 

de kleine bloedsomploop gaan die in de longen blijven steken. Stuk long dat niet 

geperfundeerd wordt maar wel geventileerd.  

- Lung is perfused, but not ventilated. 

Bv. Kind dat pindanoot ingeademd heeft.  

• Trombus = Klonter 

Embool = Losgekomen klonter die op een andere plaats uiteindelijk iets blokkeert 

Impaired Diffusion  

• Restricted transfer of oxygen and/or carbon dioxide across the alveolar capillary junction.  

• Dependent upon:  

- solubility and partial pressure of the gas  

- surface area and thickness of the membrane 

• Longfibrose: Verdikking, bindweefsel dat zich opstapelt. De dikte waarover de uitwisseling moet 

plaatsvinden is verkleind waardoor de diffusie bemoeilijkt wordt.  
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The Effects of Impaired Ventilation and Diffusion  

• Hypoxemia = Te lage zuurstofspanning in het arteriële bloed (slagaderlijk). Dit kan leiden tot 

hypoxie.  

• Hypoxia = Te lage zuurstofspanning in bepaalde weefsels. Je weet dat sommige weefsels veel 

gevoeliger zijn dan andere weefsels en de hersenen kunnen niet zonder zuurstof. Ook het hart is 

daar zeer gevoelig voor.  

• Hypercapnia = Te veel CO2 in het bloed.  

• CO2 diffundeert gemakkelijker van zuurstof. We kunnen eer hypoxemie krijgen en dan 

hypercapnie.  

• Vraagje: Kan je hypoxie hebben zonder hypoxemie te hebben?  JA, als je een klonter hebt dan 

kan het weefsel achter de klonter leiden aan hypoxie zonder dat je hypoxemie hebt.  

 

 

Het opstapelen van CO2 geeft ook aanleiding tot verzuring. CO2 technisch gezien, gedraagt zich als een 

zuur. Eens goed studeren!  

General Manifestations of Impaired Ventilation and Diffusion 

• Een allegaartje van symptomen dat niet bij alles zal voorkomen.  

• Cough, mucus, hemoptysis (hemopteu; bloed ophoesten) 

• Dyspnea (dispneu, gevoel van kortademig te zijn), orthopnea (Deze mensen moeten rechtop 

zitten). 

• Je kan een droge hoest of niet productieve hoest hebben (zonder slijm) of een productieve hoest 

hebben (hoest mét slijm bij).  

• Adventitious lung sounds, maar mogelijk te horen als je je stetoscoop neemt. Je kan wheezing 

horen of crackels; wheezing is typisch bij astma en crackels zijn eerder wat krakerige geluiden. = 

Bijkomende longgeluiden.  
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• Use of accessory muscles 

• Pursed lip breathing; mensen die aan het puffen zijn. 

• Barrel chest = Een vat vormige borstkas.  

• Systemic manifestations (fever, etc.). Als je een longontsteking doet kan je bv koorst maken.  

Laboratory and Diagnostic Tests 

• Hoe gaan we patiënt met een longpatiënt gaan onderzoeken? 

• History and physical examination. 

• Pulmonary function tests (longfunctietest).   

• Pulse oximetry. Zuurstofspanning meten, met die knijper, dit is niet invasief.   

• Arterial Blood Gasses (ABGs), bloed afnemen in de slagader.  

• Visualization (bronchoscopy, X-ray, CT, MRI, nuclear medicine, etc.)  

• Laboratory studies, vb bij pneumonie gaan de witte bloedcellen en CO2 stijgen.  

Treating Impaired Ventilation and Diffusion  

• Remove obstruction. 

- Vb. stikken in een pinda, dus we gaan de pinda verwijderen.  

• Restore physical integrity of airways, lung tissues. 

• Decrease inflammation and mucus; treat infection.  

• Supplemental oxygen, extra zuurstof toedienen.  

• Mechanical ventilation, beademingstoestel.  

Application of the Concepts of Altered Ventilation and Diffusion  

• Obstructive lung diseases  

1. COPD = een verzamelnaam voor deze ziektes.  

▪ Emphysema = emfyseem.  

▪ Chronic Bronchitis = chronische bronchitis.  

2. Asthma = ook een element van chronische obstructie, maar je hebt een sterke toename 

van de luchtwegobstructie.  

Emphysema  

• Pathophysiology  

• Clinical Manifestations  

• Diagnostic Criteria  

• Treatment 

Emphysema 
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Elastic recoil= als je een ballon opblaast dan gaat die expanderen. Als je stopt met ademen gaat die terug 

leeg. Er zitten dus elastische vezels in die ballon die ervoor zorgen dat het weerkeert naar dezelfde vorm.  

Bij een normale long ga je inademen, longblaasjes gaan uitzetten en dan door elastic recoil zullen ze 

passief terug oorspronkelijke vorm aannemen en lucht naar buiten duwen.  

 Als elasticiteit vermindert krijgen we het fenomeen air trapping. 

 Er is nog tweede fenomeen: bronchiole gaan platvallen bij uitademen. En ook daar zien we air  

     trapping. 

Dat roze = circulaire spieren die er rond zitten en die kunnen samentrekken. 

Je ziet hier het longblaasje en als je gewoon inademt krijg je een maximale expansie en bij uitademen 

gaat het terug naar oorspronkelijke toestand. 

Bij ziekte: zie je dat bij emfyseem gaat er airtrapping gaan ontstaan en keer niet terug naar 

oorspronkelijk volume en zo gaat er een vatachtige borstkas ontstaan -> zo kunnen luchtwegen ook 

dichtslaan. Als je verlies hebt van elastic recoil gaat dit als effect hebben dat de kleine luchtwegen niet zo 

goed worden opengehouden. Dus minder elastic recoil dan gaan die luchtwegen ook kunnen dichtslaan. 

 

Emphysema Pathophysiology  

• Irreversible enlargement of the air spaces beyond terminal bronchioles, is dus een 

onomkeerbare vergroting van de luchtwegen voorbij de terminale bronchiolen (de laatste 

vertakkingen).  

1. Destruction of the alveolar walls en dardoor minder elasticiteit.  
 Als je de longblaasjes zou gaan uitspreiden dan heb je een verlies van alveolaire 
wanden of alveolaire uitwisselingsoppervlak. 

2. Obstruction of airflow.  

 

• WIE? Chronic smoking most often implicated. Het is hier werkelijk een vernietigen, vandaar dat 

het chronisch is.  

- We zien vaak dat roken daar iets mee te maken heeft. Bronchitis is met inflamatie, terwijl bij 
emfyseem is door het roken gaat er schade ontstaan aan de alveolaire wanden waardoor er 
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air trapping is en daardoor verminderd de elastic recoil en kunnen de kleine luchtwegen 
gaan toeklappen. 
 

Emphysema Clinical Manifestations  

• Persistent cough.  

- Het irriteert de luchtwegen en is een droge hoest omdat er geen 

inflammatie met slijmproductie is.  

• Dyspnea = kortademigheid.  

• Wheezing = het gevolg van het fibreren van de luchtstroom in de 

luchtwegen die minder goed openstaan. 

• Barrel chest  

• Pursed lip breathing 

• Essentie van emfyseem: Je verliest alveolaire wanden, airtrapping en de 

kleine luchtwegen gaan minder goed opengehouden worden. 

 

Emphysema Diagnostic Criteria  

• History and physical examination. 

• Pulmonary function tests.  

- Wat is er gestoord bij die persoon? Het residueel volume is gestegen. Dit is typisch voor 
emfyseem. De FEV gaat gaan dalen (gaan minder goed geforceerd, snel kunnen uitademen). 
 De essentie is dus de daling van FEV. 

• Chest X-ray.  

- De longen gaan meer transparant zijn (hyperlucent), de longen hebben minder massa.  

• Hypercapnia/hypoxemia. 

- Beginstadium: Hypoxemie: Want gasuitwisseling voor CO2 gaat vlotter. 

- Later stadium: Hypoxemie en hypercapnie.  

Emphysema Treatment  

• Maintain optimal lung function in order to allow the individual to perform the desired activities 

of daily life. 

= DOEL = optimale longfunctie behouden voor dagelijkse activiteit.  

• Smoking cessation = stoppen met roken.  

• Pharmacologic therapy. 

- Minder effectief dan bij andere aandoeningen, omdat wat weg is niet terug komt. 

• Supplemental oxygen = extra zuurstof.  

• Lung volume reduction or transplant. 

- Dus als patiënten echt grote luchtbellen heeft, en dan moet men beschadigd weefsel 

wegnemen of verminderen. 

Chronic Bronchitis  

• Pathophysiology.  

• Clinical Manifestations.  
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• Diagnostic Criteria.  

• Treatment. 

Chronic Bronchitis Pathophysiology  

• Persistent, productive cough lasting three months or greater, for two or more consecutive years.  

- Persistente, productieve hoest die minstens 3 maanden duurt of langer, of meerdere keren 
per jaar.  

• Result of:  

- Chronic inflammation and edema of the airways. 

▪ Roken 

▪ Luchtvervuiling.  

- Hyperplasia of the bronchial mucous glands and smooth muscles.  

▪ Je gaat ook een toename krijgen van klierweefsel, van bronchiale mucus klieren is er 
hyperplasie. Die klieren dragen ook bij een toegenomen fluimproductie. In de 
luchtwegen hebben we een respiratoir epitheel en die trilharen (= cilia) die slaan in 
de richting van uw keel. Als je stofdelen inademt, dan gaan die daar voor grote deel 
terugkomen, maar ook veel van inslikken. Als je die trilhaartjes verliest, door die 
inflammatie en schade epitheel, gaat dit voorbeschikken voor infecties want ook  
bv. bacteriën gaan ook gemakkelijker binnen komen.  

- Destruction of cilia. 

▪ Wat je ook zal zien is een toename van een aantal klieren waardoor er meer 
slijmproductie zal ontstaan en dan krijg je productieve hoest. Die trilhaartjes gaan 
voor een stuk verloren gaan en eventueel kan je op bepaalde plaats eigenlijk bijna 
ander soort epitheel aantreffen.  

- Squamous cell metaplasia.  

▪ Dan kan je ook zien dat je een metaplasie krijgt, dus 1 soort cel dat in ander soort 
weefsel wordt omgeschakeld. Respiratoir epitheel kan veranderen in plaveisel 
epitheel en dat is een probleem, want je verliest een deel van normale functie van 
die luchtwegen. 

- Bronchial wall thickening/development of fibrosis. 

▪ Door die chronische inflammatie ontstaan er ook een aantal celprocessen en je krijgt 
fibrose en verdikking van de wand van de bronchi. Wand verdikt onder andere door 
oedeem of vocht, maar ook door fibrose die fibrose maakt het irreversibel, dat is 
littekenvorming.  

 

Chronic Bronchitis Clinical Manifestations  

• Cough, productieve hoest.  

• Purulent sputum of gele fluimen of etterachtige fluimen.  

- Geïnfecteerd slijm, soort van etterig slijm.  

• Dyspnea = kortademigheid.  

• Adventitious lung sounds: crackels of krakelingen.  

- Want je hoort slijm in de luchtwegen verplaatsen.  

• Cyanosis als gevolg van hypoxemie. 

- Cyanose = door die vernauwing gaat er een bemoeilijkte gasuitwisseling zijn.  
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• De klinische manifestaties: emfyseem en chronische bronchitis komen door roken, dus die 

kunnen samen voorkomen, dus een mix van de 2. 

Chronic Bronchitis Diagnostic Criteria  

• History and physical examination, zie symptomen.  

• Arterial blood gases kan je prikken maar het is hetzelfde als bij emfyseem. 

• Pulmonary function tests: FEV daalt.  

• Sputum analysis: slijm dat je hebt opgehoest, chronische bronchitis is niet infectieus (maar kan 

wel bacterie krijgen uit het slijm). 

• Laboratory tests: Polycythemie = verhoogd aantal bloedcellen opmerken bij bloedonderzoek.  

Chronic Bronchitis Treatment  

• Smoking cessation = rook stop.  

• Pulmonary rehabilitation (ook borstkas kloppen om fluimen los te kloppen).  

• Pharmacologic therapy.  

- Cortisone in puffers want is anti-inflammatoir. 
- Antibiotica: tegen infecties. 
- Bronchodilatatie: buffers geven die de gladde spiercellen relaxeren.  
 Het probleem is dat bronchodilatatie niet zoveel uitmaakt door die  
littekenvorming. 

• Supplemental oxygen 

Asthma  

• Pathophysiology  

• Clinical manifestations  

• Diagnostic criteria  

• Treatment 

Asthma Pathophysiology  

• Intermittent or persistent airway obstruction due to:  

 

- Bronchial hyperresponsiveness, kan ten dele berusten op allergie.  

- Chronic inflammation, niet zo erg als bronchitis.  

- Bronchoconstriction  

- Excess mucous production 

Resultaat: De patiënt gaat aanvallen doen ten gevolge van hyperreactieve luchtwegen en door 

chronische inflamatie gaat door de aanval nog eens de luchtwegen contrageren en er gaat mucus 

productie gaan ontstaan. Dus er zijn eigenlijk 3 processen die dit teweeg brengen.  

1. Extrinsiek astma: Het extrinsiek is typisch het allergisch, of atopisch astma. 

= De aanvallen van astma worden van buitenaf uitgelokt.  

Hier komt nog een inflamatie bij en toegenomen mucus productie 

2. Intrinsiek astma  
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= bijvoorbeeld inspanning gebonden astma. De hyperresponsitiveit is verhoogde reactiviteit op  

   bepaalde prikkels waardoor bronchoconstrictie ontstaat. 

 

 

 

Als we kijken naar allergische astma dan zie je bovenaan een allergeen. Dan krijgen we inflammatie van 

de luchtwegen die leidt tot oedeem.  

Mucociliaire functie = trilharen die het slijm normaal gezien mooi gaan afvoeren. Dit kan schade 

veroorzaken. Door inflammatie worden de luchtwegen hyperresponsief. 

 Gewoon onthouden dat er 2 belangrijke concepten zijn die samenkomen: Een 

hypersensitivteitsreactie type 1 en een inflammatie in de luchtwegen. 
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Luchtvertakking en je ziet hier dat het een trilhaar epitheel is. Het is circulair en de diameter kan gaan 

wijzigen. Rechts zie je wat er gebeurd tijdens een astma-aanval: samentrekken van de luchtwegen, 

slijmproductie die beide zorgen voor een obstructie.  

 

Asthma Clinical Manifestations  

• Wheezing and tachypnea. 

• Dyspnea and coughing door prikkeling van de luchtwegen. 

- Een productieve hoest.  

• Chest tightness.  

- Soort drukgevoel op de borstkast.  

• Excessive sputum production. 

- Kan ook gepaard gaan met hypoxemie en als het echt ernstig is met hypercapnie. 

 Als echt extreem gaat het hypoxie zijn dat de hersenen niet voldoende zuurstof krijgen. 

• Anxiety.  

- Want kortademigheid kan beangstigend zijn. 

Belangrijk: tussen astma-aanvallen kan men zo goed als klachtenvrij zijn! 

 

Asthma Diagnostic Criteria  

• History and physical examination. 

- Kijken of iemand geschiedenis heeft met allergieën of atopie.  

• Pulmonary function tests.  

- Gedaalde FEV. 

• Laboratory studies. 

- Hypoxemie en hypercapnie.  

• Chest x-ray 

- Als iemand zo toekomt op de spoed gaan ze foto’s nemen om te kijken of het niet over iets 

anders gaat zoals vb. een klaplong. 

Asthma Treatment  

• Monitor lung function. 

- Monitoren van longfunctie door middel van peep-flow meter die iets meet dat verwant is 
aan seconde waarde. Men meet piek waarmee men kan uitademen.  

• Control environmental triggers, omgevingsprikkels beperken zoals schimmels, speciaal 

hoeslaken, etc … 

- De allergieën gaan vermijden dus.  

• Pharmacologic therapy. 

- Ten eerste de anti-inflammatoire middelen, dus type cortisone via puffer. Maar ook 

middelen voor bronchodilatatie. Dat zijn geneesmiddelen die gladde spieren doen relaxeren. 

Wanneer kortademig voelen en snel moeten werken moet je die bronchodilaterende 

middelen gebruiken. 
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• Patient and family education; action plan. Belangrijk om actieplan te maken samen met familie 
en patiënt educatie.  

 

 

31.03.2017 

LES 5 

 

 

= Les over perfusie.  

 

Fysiologie terug in gedachten brengen. Vrij snel over gaan omdat het verondersteld is gekend te zijn. 

HART: Rechts-links, voorkamers en dan zitten er altijd kleppen. Deze kleppen moeten we kennen! 

Linkerhart ligt meer naar voor gedraaid en het rechter ligt meer naar achteren. Hier is het het 

rechterhart, we zien de scheiding tussen linker en rechter ventrikel. Het hart is naar links gedraaid dus je 

ziet vooral het rechterhart. De aorta verspringt in het linkerventrikel. Longslagader komt uit het 

rechterventrikel. In de rechtervoorkamer komt het veneuze bloed toe uit het lichaam en dat zal via de 

vena cava inferior en superior gaan.  

Pulmonaire venen 

Wat hier nog extra op staat zijn de grote bloedvaten van het hart. We hebben een linker en rechter 

coronair, die linker coronair splitst heel snel in een artaria circumflexa en een arteria descendens (naar 

beneden). Vaak spreken over 1, 2 en 3 takziektes en dat gaat over die splitsing. Vaatgebieden van de 



80 
 

rechtercoronair en linkercoronair gaan als het ware elkaar raken en zelfs een beetje overlappen 

(belangrijk!). Obstruction: bepaalde vertakking gaat dicht en dan is er geen toevoer meer. Maar door 

collateralen, als die wat open gaan kunnen die een deel van het gebied toch nog van wat zuurstof 

voorzien. 

 Er wordt van ons verwacht dat we deze schematische voorstelling kennen!  

  

 

Kleine bloedomploop: van rechterverntrikel via de … gaat het bloed naar de pulmonaire arteri. Dat bloed 

wordt in de longen voorzien van zuurstof, het is een ader maar is zuurstofrijk.  

We zien dat de kamers een dikke spierwand hebben. 

Vanbinnen naar buiten onderscheiden we 3 lagen 

1. Endocart 
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2. Myocart 

3. Pericart  

Hartinfarct = Necrose veroorzaakt in de hartspier, in het myocart. De hartspier heeft een grote 

zuurstofbehoefte.  

 

Er is een elektrische activiteit, het hart zelf heeft een pacemaker (natuurlijk). Dat is een groepje 

van cellen = de sinoartriale knoop, dat is een groep van cellen die elektrisch actief zijn en een 

soort ritme opleggen aan het hart. Die prikkels zullen zich over kamers uitbreiden.  

Av nodus = atrioventriculaire nodus, daar wordt de prikkel opgehouden en eigenlijk wat 

vertraagd. Prikkel wordt doorgegeven via een bundel van his en dan via een purkinje vezels.  

Eigenlijk klopt je hart dus iedere keer. Doordat de prikkel in de knoop wat wordt opgehouden 

wordt de prikkel dus wat vertraagd.  

De pacemaker zit in het hart zelf en als je voor de juiste stoffen zorgt blijft het kloppen. Het 

staat wel onder controle, ofwel hormonaal ofwel neuronaal.  

Als we elektrodes aanleggen op de borstkas kan je die elektrische activiteit meten en dat geeft 

dan het zogezegde EKG. Dan hoor je eigenlijk die QRS (de piek). 

Eerste golf = de P-golf = de ontlading, depolarista van de voorkamers. De polariteit draait om. 

Die elektrische verandering kan je zien. De depolaristia van de atria geeft de p golf. Dan wordt 

de prikkel opgehouden in de AV  odus en die vertraging geeft een isio elektrische lijn. Nadien 
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zien we een grotere golf, nl het QRS complex. Het is logisch dat die veel groter is dan die p golf. 

op dat ogenblik zijn de ventrikels aan het legen (pompen). Dan is het even stil, we krijgen een 

repolarisatie, de polariteit herstellen klaar voor de volgende cyclus. Dat noemen we de T-golf 

(de u-golf mogen we vergeten).  

Depolarisatie atria -> depolarisatie ventrikels -> repolarisatie van ventrikel. Maar waar is dan de 

repolarisatie van de atria? Die vindt plaats tijdens de repolarisatie van de ventrikels, maar die 

zien we eigenlijk niet.  

Perfusion  

• Forcing blood or other fluid to flow through a vessel and into the vascular bed of tissue to 

provide oxygen and nutrients. 

• Gevolg van de kracht van het pompen van een vloeistof. 
- Vb. hersenperfusie 

Requirements for Effective Perfusion  

• Bespreekt hij niet uitgebreid, maar je moet je gewoon voorstellen dat wanneer je bv je 

hersenen op een goede manier wilt perfunderen dan is daar heel veel voor nodig.  

• Adequate ventilation and diffusion.  

Want als je daar geen goede gasuitwisseling is dan heb je niet genoeg zuurstof.  

• Intact pulmonary circulation.  

De arteria pulmonaris moet natuurlijk mooi openstaan. Goede perfusie van de long is dus nodig.  

• Adequate blood volume and components. 

Bloed zal een juiste samenstelling moeten hebben! Ook het volume moet in orde zijn, als je bv 

een bloedramoede hebt zal er een probleem zijn met de perfusie.  

• Adequate cardiac output. 

Goeie output van het hart. CO (cardiac output) = SV (slagvolume) X HF (hartfrequentie).  

SV: Wat uit linkerventrikel wordt gepompt.  

HF: Hoeveel hart slaagt per minuut.  

• Intact cardiac control center (ccc). 

Staat onder controle van controlecentrum van de hersenstam, daar zitten de vegetatieve 

functies. Het lichaam van iemand die bv in coma ligt leeft wel nog, alles functioneert wel nog 

maar die “persoon is eigenlijk weg”.  

Dat centrum gaat de hartfrequentie én de contractie kracht regelen. Daar moeten we natuurlijk 

niet over nadenken, zo zullen we ons hart sneller en harder voelen kloppen als we aan het lopen 

zijn. Dus zowel de contractie kracht als de frequentie is versneld en verhoogd. Patiënt die 

hersenstam infarct doet heeft wel nog altijd een perfect functionerend hart.  

• Intact receptors. 

Het ccc moeten natuurlijk wel informatie krijgen, er zijn zenuwvezels die info van receptoren 

gaan doorgeven naar het ccc. 

Een voorbeeld zijn de baroreceptoren.  

Bv.: Veel te warm en dan snel rechtstaan, als je dan sterretjes ziet dan is dat omdat er geen 

goede perfusie is. De baroreceptoren zullen dat detecteren en doorgeven aan het ccc die het 
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dan gaat ‘oplossen’. 

 

Requirements for Effective Perfusion 

• Intact parasympathetic and sympathetic nervous systems. 

Twee systemen: de orthosympaticus en parasympaticus. De para is ons stresssysteem. Als de 

orthosympaticus geactiveerd wordt dan gaat de hartfrequentie stijgen den contractiekracht 

opgevoerd worden. Omgekeerde voor het parasympaticus. Dat moet dus wel intact zijn! 

• Intact cardiac conduction.  

• Intact coronary circulation. 

Want als de hartspier niet genoeg zuurstof krijgt kan het hart in totaal zijn werk niet doen.  

• Intact systematic circulation. 

• Adequate tissue uptake of oxygen. 

De weefsels moeten in staat zijn om zuurstof op te maken.  

Bv.: Kaliumsianide innemen dan is dit verstoord, alles gaat toe dan! Sianide is heel snel werkend 

op niveau van de cel. Alles valt stil.  

Altered Perfusion 

• Ons interesseert de wijzigingen n in de perfusie.  

• The inability to adequately oxygenate tissues at the capillary level. 

• Factors that could alter perfusion include:  
- Ventilation-perfusion mismatching. 
- Impaired circulation. Het hart zelf die moet gaan pompen. 
- Inadequate cardiac output.  
- Excessive perfusion demands. Een te grote vraag en het systeem kan niet volgen. Je vraagt te 

veel van die pomp en van al die systemen.  

Ventilation-Perfusion Mismatching (geen match tussen ventilatie en perfusie)  

• Dit kan op twee manieren plaatsvinden.  

• Inadequate ventilation in well perfused areas of the lungs. 

• Inadequate perfusion in well-ventilated areas of the lungs 
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Midden: Slagaderlijke kant is het blauw bloed, zuurstofarm bloed. Wordt voorzien van zuurstof en die 

zuurstofrijk bloed gaat naar het hart.  

Linkerzijde: Voorbeeld van mismatch. Die gele bol kan van alles zijn, pindanoot, etter, etc … iets dat 

ervoor zorgt dat de ventilatie niet goed is. Er is geen zuurstof meer, de suurstofspanning in het bloed zal 

dalen.  

Rechterzijde: Geen goede perfusie, we zien een klonter die zich zou bevinden in de bloedaanvoer naar 

de longen. Delen van de long worden niet bevloeid, het nettoresultaat is dat de zuurstofspanning van het 

bloed dat terugkeert van het hart is gedaald.  

Impaired Circulation; stoornissen in de circulatie zelf 

• Injury to vessels, dan krijg je een bloeding. Hemorrhagie, je kan een bloeding krijgen door bv een 

snijwonde maar je kan in feite ook een bloeding krijgen als je vb een aneurysma hebt.  

• Obstruction, als iemand zich ophangt zal er een compressie van de halsslagaders ontstaan. Dan 

heb je een circulatie en perfusie probleem. Heel vaak ontstaat dat door een klonter die zich 

vormt in bloedvat. Een Thrombus geeft een perfusieprobleem. Drie belangrijke processen die 

klontervorming kunnen bevorderen: 

1. Stollingsprobleem. 

2. Schade aan de vaatwand. 

3. Verandering in de flow. Bv. uren het vliegtuig neerzitten, dan heb je meer kans om in de 

aders een trombose te doen. Daar komt nog eens bij dat je in een vliegtuig gedehydrateerd 

wordt. Het kan al helpen om af en toe wat oefeningen te doen om de circulatie te 

bevorderen 

• Inadequate blood movement. 

Bv. Polycythemie, verhoogd aantal rode bloedcellen. Dat gaat de stroom benadelen, kan dus 

aanleiding geven tot een stoornis in de circulatie.  

• Inadequate blood volume, vooral in de context van een hypovolemie, dat is een daling van het 

bloedvolume. 

Inadequate Cardiac Output 

• Sommige dingen gaan overlappen!  

Een serieuze hypovolemie gaat ook problemen geven aan de hart output. Voor her hart kan 

pompen is er een pre load, als dit niet voldoende werkt zal dat ook problemen geven. 

• Changes in blood. Je mag dan nog een juist volume hebben, maar als de fractie bloedcellen 

gedaald is dan zal dat ook voor problemen zorgen.  

• Impaired ventricular pumping, de pompfunctie verstoord. Typisch voorbeeld is hartfalen, op den 

duur is die pomp niet meer adequaat. Met ouder worden wordt die pompfunctie gewoon 

ontoereikend.  

• Structural heart defects, in het hart zelf structurele afwijkingen waardoor de output niet 

adequaat zal zijn. 

• Conductions defects, stoornissen in de conductie. Er bestaan bundeltakblokken, die geleiding 

gaat dan niet goed. 

Vb.: Ventrikel fibrillatie, fibrilleren is gelijk flapperen, er is geen gecontroleerde contractie. Dan 

zien we bijvoorbeeld bij een infarct. Een defibrillator is om het hart te resetten, die 

ongecontroleerde contractie terug proberen in orde zetten.  
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• Changes in peripheral vascular resistance.  
- Hoge bloeddruk, dan moet hart pompen d-tegen die bloeddruk. Dan kan de output 

ongecontroleerd zijn, de drukgrdaiënt is te groot en de output zal verminderen. 
- Soms vernauwingen in de aorta, coarctatio aortae. Het hart moet pompen tegen die 

weerstand in. verhoogde vasculaire weerstand.  

Inadequate Cardiac Output  

Examples of structural heart defects 

 

In hart is er een septum (ventrikel- en atrium septum).  

- Atrium septum defect (ASD) 

- Ventrikel septum defect (VSD) 

 Dat zijn aangeboren hartafwijkingen.  

 

Voorbeelden: 

- Het bloed dat terug naar het linkerhart gaat moet normaal volledig naar het lichaam 

gebracht worden, maar bij deze kinderen gaat een deel terug naar het rechterhart. Het is 

dan ook logisch dat de output te laag zal zijn.  

- Pomp adequaat, normaal beweegt bloed altijd vooruit, maar bij deze stoornis keert het 

bloed ook voor een deel terug. Klep insufficiëntie, dat is dat de klep wanneer ze moet sluiten 

niet volledig dicht kan gaan. Een deel van het bloed zal terugstromen. De output zal ook hier 

minder zijn. 

  

Excessive Perfusion Demands 

• Excessive demands, hoge eis gesteld aan systeem.  

Klassiek voorbeeld: je kan iemand hebben met een prefect cardiovasculair systeem maar als die 

bv gaat meedoen aan de iron man dan worden er te hoge eisen gesteld. Een perfect systeem 

wordt overbelast en dat kan aanleiding geven tot problemen aan de perfusie.  

• Poor perfusion supply -> NIET KENNEN.  

Altered Perfusion 
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Excessive perfusion demands: Enkel ‘prolonged extertion’ kennen als voorbeeld.  

Bij ernstige anemie zal alles opgedreven worden, eigenlijk is dat een belasting voor het systeem.  

General Manifestations of Altered Perfusion 

• Variable depending upon source of altered perfusion  

• Cyanosis, pain, pallor (bleek zijn), coolness, edema (NIET KENNEN), shortness of breath, impaired 

growth, tachycardia (versnelling hartslag), tachypnea (sneller ademen), and fatigue. 

Beetje blauw zien, je ziet dat typisch aan de lippen.  

Pallor: Heeft te maken met compensatietechnieken. Huid wordt minder doorbloed ten voordele 

van andere systemen die bloed nodig hebben. Gedaald volume aan bloed en dan redistributie.  

Ademnood: Kunnen we bij verschillende zaken zien.  

• Hypotension or hypertension, als je liter bloed verliest dan heb je gedaalde perfusie. Hypertensie 

is oorzaak van problemen in cardiac output. 

• Bleeding, bruising, heeft te laken met stollingsstoornissen. 

• Heart murmur, hartgeruis.  

Diagnosing Altered Perfusion 

• Echocardiography or Doppler ultrasonography, dopplereffect; Bv. als je auto aan hoge snelheid 

hoort voorbij komen, het geluid bereikt je sneller dan wanneer de auto terug wegrijdt. Dit laat 

toe om de beweging van rode bloedcellen te bepalen.  

• ECG  

• Chest X-ray  

• Cardiac catheterization, katheters opschuiven en dan kan je contrastvloeistof inspouiten in die 

coronair en kijken hoe alles zich verspreid.  

• Pressure measurements  

• Stress test, de typische fietstest.  
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Linkervoorkamer en kamer zien we hier. Op ogenblik dat hart pompt wordt er bloed geduwd in 

de aorta. De aorta heeft een zekere elastiteit, die kan dat dus even bufferen. Energie gaat naar 

het uitzetten van de aorta. Op ogenblik van drukstijging zal je de systolische bloeddruk meten 

(bovendruk), wanneer aorta naar rust terug gaat meten we de diastolische bloeddruk.  

Application of the Concepts of Altered Perfusion 

• Hypertension, hoge bloeddruk. In feite is dat een progressief cardiovasculair syndroom. 

Detecteer je door toename in bloeddruk, maar vaak wordt diagnose pas gesteld nadat er zich 

een probleem gesteld heeft. Dus vaak pas naar aanleiding van schade, noemt men ook wel een 

silent killer. Ook gekenmerkt door feit dat het niet vaak behandeld wordt, ook als ze het al 

weten. Wordt gedefinieerd als een bloeddruk boven de 140 millimeter kwik systolische op 90 

diastolische is -> 140/90 mm Hg. Boven de leeftijd van 65 jaar heeft tot 50% van de mensen ene 

hoge bloeddruk als die strikte definitie neemt. Met de leeftijd stijgt de bloeddruk sowieso en 

vaak wordt het dan wat geminimaliseerd. (Systole: contractie hart; diastole: Relaxatie hart). De 

druk valt dus wel NOOIT op 0, er is altijd druk.  

Kan primair of secundair zijn, meestal is het gewoon primair. De secundaire hypertensie kunnen 

we bv zien bij zwangerschappen, bij vernauwing van nierslagader (verhoogde perifere 

weerstand), etc … 

• (Shock, bloeddrukval in de fysiologische betekenis. Evengoed een allergische shock.) NIET 

KENNEN 
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• Myocardial Infarction (MI), acuut myocart infarct.  

Hypertension 

• Pathophysiology  

• Clinical Manifestations  

• Diagnostic Criteria  

• Treatment 

Hypertension Pathophysiology 

• A progressive cardiovascular syndrome detected by an elevation in blood pressure and/or the 

presence of organ damage due to persistent blood pressure elevations. 

• Primary versus secondary. 

Hypertension Pathophysiology 

• Risk factors:  

 

- Family history of hypertension - Aging 

- Diabetes mellitus - Obesity 

- Excessive dietary sodium intake - Smoking 

- Excessive alcohol intake - Sedentary lifestyle 
 

 TE KENNEN!!! 

Hypertension Clinical Manifestations 

• Often asymptomatic, vaak verloopt het zonder symptomen. Vandaar dat het vaak laattijdig 

gedetecteerd wordt.  

• CNS manifestations:  

- Headache, enkel bij zéér hoge bloeddruk.  

- New-onset blurred vision, door ontbreken van bloed-hersen barrière. Maar ook enkel bij 

héél hoge bloeddruk.  

- Nausea/vomiting, ook enkel bij héél hoge bloeddruk.  

- Fatigue/weakness, again enkel bij zéér hoge bloeddruk.  

- Stroke, hersenprobleem, herseninfarct. Maar dit is eigenlijk een complicatie, niet echt een 

symptoom.  

Hypertension Clinical Manifestations 

• Cardiovascular changes:  

- Pulmonary edema and heart failure.  

Hartfalen: Je hart pompt tégen de hoge bloeddruk waardoor hart overbelast kan worden.  

Als hart moet pompen tegen hoge bloeddruk kan je forward én backward failure krijgen. Als 

pompfunctie minder goed gaat krijg je ze beiden! Forward: Bij bloed dat van de longen komt, 

naar het hart. Backward: Bloed dat terug weg gaat van het hart.  
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- Myocardial infarction  

• Renal insufficiency 

• Eyes 

Hypertension Diagnostic Criteria 

• History and physical examination. 

• Serial blood pressure measurements.  

Diagnose kan je niet stellen door één bloeddrukmeting. Er kan al bloeddrukstijging zijn puur door 

in de wachtkamer te zitten, noemen ze ook wel witte jassen fenomeen. Je moet meerdere 

metingen doen, drie ‘slechte’ metingen hebben.  

• Laboratory studies, om te kijken of er geen andere problemen ook zijn die evevntueel de 

hypertensie veroorzaken.  

• Classification:  

- Prehypertension = 120-139/80-89 

- Stage 1 = 140-159/90-99 

- Stage 2 = + 160/+ 100 

-  Die getallen kennen! 

• Voorbeeld: bloeddruk van 21/…, die persoon kan klagen over bovenstaande symptomen die we 

reeds besproken hebben.  

Hypertension Treatment 

• Pharmacologic treatments, niet bespreken omdat het ons te ver zou leiden. Maar uiteraard 

weten we dat er geneesmiddelen bestaan.  

• Lifestyle modifications  

- Weight reduction, gewichtsreductie. 

- Decreased alcohol, salt & saturated fat intake  

- Increased aerobic physical activity, gewoon beweging 

- Increased fruit and vegetable intake  

- Smoking cessation, stoppen met roken. 

 Kost allemaal niets en kan bloeddruk naar beneden halen. Mensen die nog op het randje 

zitten kan je eventueel helpen door deze lifestyle modifications. Deze mensen moeten we 

opgevolgd worden, want het is een progressieve ziekte! Geen goed idee om te 

minimaliseren, maar op zich is het wel de persoon zelf die de keuze moet maken.  

Myocardial Infarction (MI); acuut myocart infacrt, het hartinfarct  

• Pathophysiology  

• Clinical Manifestations  

• Diagnostic Criteria  

• Treatment 

MI Pathophysiology 

• Niet georganiseerd proces.  
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• Total occlusion of one or more coronary arteries resulting in ischemia and death of myocardial 

tissues. 

• Atherosclerosis is most common cause, eigenlijk gewoon aanslag die in de bloedvaten gaat 

ontstaan. Op bepaald ogenblik (hypertensie is risicofactor) kan er een scheur ontstaan in zo’n 

zone waardoor er een klonter kan ontstaan en dan kan je een plotse obstructie hebben. De 

doorbloeding stopt en dat krijg je necrose. Dit gaat relatief snel. 

 

Een takje is geobstrueerd, dan krijg je ene probleem met de perfusie van een stukje weefsel dat 

afhankelijk is van het takje van dat bloedvat. De spier van het hart heeft veel zuurstof nodig, zal dus echt 

in de problemen geraken en necrose vertonen. Je kan een totale occlusie krijgen van een bloedvat of tak.  

MI Pathophysiology 

 

Bleker gedeelte: Deel waar er geen bloedtoer meer was, is genecrotiseerd.  

MI Pathophysiology 

• Er zijn natuurlijk risicofactoren die wat overlappen met andere stoornissen. 
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• Major Risk Factors voor hartinfarct:  

- Family history of CAD (colonairy artery disease)  

- Hypertension  

- Smoking  

- Blood cholesterol levels  

- Concurrent diabetes mellitus  

- Hyperhomocysteinemia MI Pathophysiology 

 Kunnen allemaal schade geven!  

• Belangrijk om deze te kennen omdat je ze kan modifiëren.  

MI Clinical Manifestations 

• Chest pain or a crushing pressure, often radiating to the left arm, shoulder, or jaw.  

Een hevige trekkende pijn op de borstkast. Die pijn kan uitstralen naar verschillende plaatsen. 

• Fatigue, weakness, syncope, anxiety.  

Die angst is niet zo goed want je krijgt een orthosympatische stimulus, het hart gaat sneller 

beginnen slaan en dat is nefast.  

• Dizziness, shortness of breath. 

• Sweating, pallor. 

• Indigestion. Dit is een heel belangrijke, oudere mensen ervaren doorgaans minder pijn. Oudere 

mensen die een infarct doen gaan het minder rap opmerken. Het gaat zich als een gevoel van 

indigestie manifesteren.  

• Nausea, vomiting, bij orgaanpijn zijn mensen vaker misselijk.  

MI Diagnostic Criteria 

• History and physical examination, zoals altijd. Voorgeschiedenis, risicofactoren, etc … 

• Laboratory studies (cardiac enzymes), necrose verklikkers. Nl als er hartspiercellen afsterven 

komt er inhoud van cellen in de bloedbaan, die kan je meten met een bloedafname en dan zie je 

dat er hartspiercellen kapot zijn.  

• ECG; pardee golven ziet er helemaal anders zijn dan een gewoon ECG. 

• Angiography, langs de lies katheter opschuiven naar boven en vloeistof inspuiten in de aorta. Als 

er ergens een klonter zit ga je dat zien als een soort stopbeeld, soort negatief beeld dat je gaat 

zien want er kan daar geen kleurstof in. Dan kan je kijken naar de uitgebreidheid.  

MI Treatment 

• Emergency managment 
- Medical, onder andere de 

trombolyse. Dat is een product 
inspuiten dat de trombus oplost.  

- Surgical, de chirurgische methodes. 
Zo kan je proberen om die klonter te 
gaan halen, thrombectomie. Dan 
hopen dat het nog niet volledig 
genecrotiseerd is! 

• Long term treatment 
- Pharmacologic, bv naar risicofactoren 

toe.  
- Lifestyle modifications, zoals minder 

zout, aangepaste voeding, cholesterol 
proberen laten dalen, etc … Heel 
breed gamma dus.  
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MI Treatment 

 

Eerste mogelijkheid:  

CABG = Coronary artery bypass graft, dat is hetgeen je hier ziet. 

Links: Graft die een ader is. 

Rechts: Graft die een slagader is. Aan binnenzijde been hebben we een memory artery (slagader die 

richting borstkast gaat, maar deze kunnen we eigenlijk missen). Dan kan je vanuit een slagader een 

bypass maken, dwz dat het bloed via die nieuwe slagader voorbij de klonter kan passeren en dus toch 

het orgaan van bloed kan voorzien. Een bypass is eigenlijk een omlegging.  

Tweede mogelijkheid: 

Door thrombolyse klonter oplossen, maar je blijft zitten met een vernauwing. Dan kan je een 

ziogenaamde stent steken, soort buisje met bepaalde structuur die daar in wordt geschoven waardoor je 

het oppervlak herstelt.  
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                22.04.2017 
LES 6 

 

 

 

 

Aandoening waar er een aantal concepten gaan samenkomen. Hierna is de bulk van stof gegeven, de 

volgende lessen zijn meer kleinere topics.  

Pancreas 

 

= Alvleesklier. Een structuur die gelegen is achterin de buikholte. Bestaat uit een pabcreaskop en een 

pancreasstaart. Kop: Bevind zich in de bocht van de dunne darm of meer specifiek van de twaalfvingere 

darm. Staart: Achter de maag.  

Stukje in groen = afvoerweg van de pncreas zelf en die komt samen met de afvoerweg die afkomstig is 

van de lever en de galblaas.  

Pancreas 

• Endocrine 

• Exocrine 

• Islets of Langerhans 
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Afvoerweg, omdat de pancreas een exocriene functie heeft. Dat is omdat die een klierfunctie heeft 
waarbij dingen naar buiten worden gebracht. Pancreas is een orgaan dat spijverteringsenzymen in dat 
maag-darm kanaal gaat brengen, dat gaat zich mengen met de voedselbrij, etc … Dat is dus exocrien, dat 
is naar buiten. De pancreas heeft ook een endocriene functie en dat is dan naar binnen.  
In die pancreas vinden we een soort eenheidsstructuur. Soort lange buisjes die gaat resulteren in een 
lange afvoerbuis. Dat zijn verteringsenzymen die aangemaakt worden.  
Tussen die buisjes vinden we de eilandjes van Langerhans en die vinden we meer centraal in de figuur. 
Dit heeft te maken met de endocriene functie, het zijn cellen die hormonen gaan vrijstellen. Er zijn 
verschillende celtypes die men kan onderscheiden bij die hormonen: 

- Alpha cellen: Glucagon 
- Beta: Insuline 
 Alpha en Beta kan je beschouwen als twee tegengestelde hormonen wat hun werking 

betreft. 
- D-cellen bespreken we niet 

Endocriene functie heeft te maken met de regeling van het metabolisme van koolhydraten, eiwitten en 
vetten.  
 
Insulin 

• Anabolic hormone. Anabool is opbouwend, ze gaan het lichaam opbouwen.  

• Required for the uptake of glucose by many cells, particularly those of the liver, muscle, and 
adipose cells. 
= Opname van glucose in heel wat verschillende celtypes. KH worden bv afgebroken tot glucose 
die we dan terug vinden in het lichaam. Hier hebben we dan insuline voor nodig.  

• Promotes protein synthesis and formation/storage of lipids. 
Ook een rol inde synthese van eiwitten en het opstapelen van lipiden en vetten.  

•  Allemaal anabool, allemaal opbouwend. 
 
Feedback Mechanisms 
 

• Insulin increases when these increase. 
- Als beta cellen glucose vrijstellen wordt meer insuline aangemaakt.  
- Blood glucose, amino acids. 
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• Insulin decreases when there is: 
- Low blood glucose, high insulin levels, and stimulation of alpha cells. 

• Er ontstaat een evenwichtssituatie, je krijgt een soort homeostase op niveau van glucose. 
- Als glucose stijgt  Insuline stijgt  zal glucose terug doen dalen.  
- Als je G daalt  glucagon stijgt (uit alpha cellen)  effect dat je glucose terug zal stijgen. 

Glucagon is een katabool, die zal uit reserves zaken gaan halen.  

 
Diabetes Mellitus 

 
• Demonstrates the inability to regulate glucose, leading to the inadequate metabolism of 

macronutrients. 
- Onvermogen om glucose concentraties op een goede manier te regelen. Maar door feit dat 

insuline zo’n belangrijke rol speelt zal je ook op die macronutriënten problemen krijgen.  

• Mellitus; zoet, etc … Men stelde vast dat die mensen zoete urine hadden, daar bovenop stelde 
men vast dat die mensen ook veel urineerden. Vandaar de naam van die ziekte.  

• Diabetes Mellitus is een groep van ziektes.  

• Type 1, die je typisch bij meer jongere mensen ziet die een probleem hebben met het feit dat ze 
te weinig beta cellen hebben en te weinig insuline aanmaken. 

• Type 2, die je typisch ziet bij oudere mensen die last hebben van overgewicht. Hier is er een 
probleem is met insuline resistentie.  

• Gestational = zwangerschapsdiabetes. 

• Ook nog secundaire diabetes!  
 
Diabetes Mellitus 
 

 
 

• Type 1: De insuline die de persoon gebruikt moet goed gebalanceerd worden tegenover de 
voedselinname en de lichaamsbeweging.  

• Type 2: Risicofactoren is obesitas en dat is een pandemie aan het worden! Dat is één van de 
redenen dat de type 2 diabetes aan het stijgen is. De behandeling is ook helemaal anders, hier is 
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dieet ook belangrijk maar dan eerder om te vermageren. Eerst wordne pillen gegeven en pas in 
een later stadium kan dan insuline gegeven worden. 

• Zwangerschaps diabetes: Soort type 2 diabetes waar er een insuline resistentie ontstaat. Hier 
wordt het wel niet met pillen behandeld omdat deze niet mogen ingenomen wordne tijdens de 
zwangerschap.  

 

 
 
= Secundaire diabetes. Lijst van allerlei andere aandoeningen die in hun ziektelijst een vorm van diabetes 
kunnen hebben.   

• Groep 1:  
- Pancreatitis = Ontsteking van de pancreas. Je kan zodanig veel beta cellen beschadigen dat je 

te weinig insuline gaat aanmaken. Door galstenen kan je ook een pancreatitis krijgen en als 
je dan helemaal pech hebt kan je nog eens diabetes krijgen. 

• Groep 2; Nog hormonen die in feite meer opbouwend zijn, dus hormonale oorzaken: 
- Acromegaly: Aandoening die te maken heeft met overproductie van groeihormonen. Maar 

dan krijg je ook ontregeling van je glucosemetabolisme. 
- Cushing syndroom: Iemand die vb langdurig cortisone krijgt kan die een langvormig gezicht 

krijgen. Zo kan je glucose regeling ook in de war worden gebracht.  

• Groep 3; stress, langdurig en aanhoudend:  
- Door de stress wordt er meer cortisone aangemaakt.  

• Groep 4; bepaalde medicaties.  
 
Type 1 diabetes Mellitus 
 

• In de gezondheidspsychologie komt dit vaak voor aangezien dat voor vb een kind van 10 grote 
gevolgen heeft.  
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• Absolute or significant deficit of insulin; cell-mediated autoimmune destruction of betacells in 
the pancreas. 
- Een absoluut tekort! 
- Hoe komt dat kind aan dat tekort? Doordat de beta cellen in aantal zijn gezakt, het is een cel 

gemedieerde auto-immuun ziekte. Je eigenlichaam maakt je beta cellen kapot.  
- Oude naam voor type 1= Juveniele 
- Type 1 = Insuline dependente diabetes Mellitus  

Type 2 = Niet insuline dependente diabetes mellitus  
 Maar hier zijn ze van afgestapt want type 2 diabetes mensen hebben ook insuline nodig. 
Het is natuurlijk wel zo dat mensne met type 1 diabetes onmiddellijk insuline toegediend 
krijgen.  
 

• Multifactorial: genetic-environmental influences. 
- Er zijn genetische factoren én omgevingsfactoren!  
- Je immuunsysteem reageert op iets lichaamseigen en er is collateral damage op het lichaam 

zelf. Wordt uitgelokt door een virus, zoals vb het BOF virus. Je komt dat virus tegen, je 
lichaam elimineert dat en de bal gaat aan het rollen.  
 

• Op ogenblik dat iemand diagnose krijgt van type 1 diabetes is die persoon vaak al 80% à 90% van 
de beta cellen kwijt. Dus je kan echt gene jaar blijven rondlopen met diabetes.  
 

• Approximately 10% of those with diabetes mellitus.  
- Type 2 diabetes komt dus vaker voor.  

 

• Hyperglycemia, hyperketonemia, ketoacidosis. 
- Hyperglycemie = Te hoge bloedsuikerspiegel. Insuline is eigenlijk als hormoon noodzakelijk 

om suiker te laten opnemen in andere cellen zoals vb in een spier. Je bloedsuikerspiegel is 
hoog en je krijgt die suiker niet in bepaalde cellen binnen.  
Die patiënten vertonen starvetion in the mids of plenty, ze zitten met alles aan boord maar 
toch vertonen ze alle symptomen van verhongering.  
Gelukkig zijn onze hersenen niet afhankelijk van dlucose, ze krijgen altijd prioriteit. Als er iets 
suiker gaat krijgen, zijn het de hersenen. Die patiënten hebben problemen met suiker te 
laten opnemen in lever, spieren, etc … Maar niet in de hersenen.  

 
Type 1 diabetes Mellitus 
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KENNEN EN VERSTAAN!!!  
 
Insuline deficiëntie:  
Normaal gezien is er in de lever een stapelproduct van suiker en dat noemt glycogeen. In planten is dat 
zetmeel en het dierlijke equivalent is dan glycogeen. Normaal gaat insuline ervoor zorgen dat het suiker 
dat we binnenkrijgen omgezet gaat worden in glycogeen. Wanneer er een insuline tekort is zal er in 
tegendeel een glycogeen afbraak ontstaan en die afbraak zal uiteindelijk leiden tot de vrijstelling van 
suiker uit de lever. Er is al teveel aan suiker en de lever doet daar nog een stapje bovenop. 
De mens heeft de capaciteit om uit aminozuren suiker te maken, dus zelfs als je nul gram suiker eet zal je 
glucose in je bloed hebben. Normaal is insuline een anabool die zorgt voor opbouw. Een deel van die 
aminozuren wordt omgezet is suiker wat dan ook nóg ene bijdraagt tot de stijging van de 
bloedsuikerspiegel.  
Derde tak: Vetweefsel.  Normaal is insuline een opbouwend hormoon en krijg je meer vetweefsel. Als je 
insuline te weinig hebt krijg je het omgekeerd, de afbraak van vetweefsel wat leidt tot vermagering. De 
patiënt krijgt een hongergevoel, ze gaan meer eten, maar ze vermageren. Veel eten is dan ene 
symptoom, iets dat je kan zien aan die persoon.  
 
Hyperglycemie: Die suiker blijft niet in het lichaam, we wisten al dat de urine zoet was. Normaal gezien 
gaat er bij ons geen suiker in de urine zitten, maar bij die mensen is er een spill over = Glucosery = Suker 
in urine. Die glucose heeft effect van osmose, die gaat water meetrekken. Die suker zuigt vocht aan 
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waardoor de patiënt meer gaat urineren, polyurinie wat leidt tot deshydratatie. Die persoon zal dan 
meer gaan drinken = polydipsie. 
 
Nog één bijkomende metabole werking: Hersenen draaien normaal op suiker maar in extreme 
omstandigheden kan dit ook anders. Vb hongerstaking, er komt niets binnen dan, je begint te 
vermageren. De hersenen gaan suiker krijgen, de spierafbraak blijft doorgaan. Maar dan is er gelukkig 
nog een reserve systeem in de lever dat ook pas later in actie schiet. Er ontstaat een transformatie naar 
ketonen, we krijgen een hyperketonimie. Onze hersenen kunnen dan ook gebruik maken van die 
ketonen. Dat is een methode om toch vetweefsel te gebruiken. Dit systeem schiet ook in gang bij 
ernstige vormen van type 1-diabetes.  
Een metabole acidose, een verzuring van het bloed. Uiteindelijk kan dit ook een negatief effect hebben 
op de hersenen.  
 
Als je een verzuring van bloed hebt gaat er een compensatie optreden langs je ademhaling om je 
zuurtegraad op pijl te houden. CO2 + H2O -> H2CO3 -> H+ + H3-. Er gaat een versnelling van de 
ademhaling optreden om extra CO2 uit te blazen als correctie voor de verzuring.  
 
Type 1 diabetes Mellitus  
Clinical Manifestations 
 

• Polydipsia = Veel drinken 

• Polyuria = Veel urineren.  

• Polyphagia = Veel eten. 

• Weight = Gewichtsvermindering. 

• Fatigue, lethargy = Moe, niet fit.  
 
Type 1 diabetes Mellitus  
Diagnostic criteria 
 

• History and physical examination. 
- Iemand die vermagerd is, veel drinkt, moe loopt, etc …  

• Blood glucose levels 
- Fasting 
- Random 

• Glycosylated hemoglobin (HbA1C). 
- Subtype van hemoglobine, die rode bloedcellen met hemoglobine zitten in je lichaam. Hier 

zal ene glucose molecule op gaan plakken en dit noemt men een geglucositeerd 
hemoglobine.  

 
Type 1 diabetes Mellitus  
Laboratory tests 
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I. Nuchtere glucose waarde van meer dan 60 mg per deciliter, 2 maal (want je wilt het bevestigd 
hebben), dat is afwijkend.  
Boven de 200 is ook NIET OK. 
 
V. Meer screeningsonderzoek, urine onderzoek om te zien of er glucose in de urine zit. Er is een 
foutenmarge! Ketonen mogen helemaal niet in de urine zitten.  
 
III. Men gaat een hele curve maken, een glucose belanstingstest 
 
Type 1 diabetes Mellitus Treatment 
 

• Carbohydrate (nutrient) intake. 

• Exercise. 
 

• Insulin replacement therapy. 
= Gewoon insuline geven, insuline is gewoon levensreddend. Vroeger was iemand met type 1- 
diabetes gewoon ten dode opgeschreven.  
- Nu technieken om insuline te isoleren.  
- Patiënt kan het zelf inspuiten, maar tegenwoordig zijn er ook insuline pompjes.  

 

• Ook niet te onderschatten wat voor impact die diagnose heeft op een kind. Een man heeft nog 
de uitspraak gedaan dat hij op slag volwassen op geworden nadat de diagnose gesteld is.  
Vb. Verjaardagsfeestje waar ze veel bewegen natuurlijk, maar dan is er ook nog al die taart, 
pannenkoeken, etc …  
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BOEK: Daar staat een tabel in met allerlei verschillende soorten insulines. Moeten we niet kennen 
natuurlijk, puur uit interesse.  
 
Type 2 diabetes Mellitus 
 

• De mechanismen zijn ook ingewikkelder.  

• Insulin resistance and a reduction in adequate insulin secretion. 
- Probleem = Insuline resistentie. 
- Pas in de latere fase dat er een afname van insuline gaat optreden.  
- Obesistas gaat gepaard met insuline resistentie.  
- Beta cellen maken insuline maar die kan onvoldoende zijn werk doen. De suikerspiegel blijft 

hoger en er wordt méér insuline aangemaakt. Maar ooit geraakt die insuine uitgeput en 
ontstaat er een tekort van insuline. Vandaar dat men is afgestapt van de benaming Niet 
dependente diabetes.  
 

• Obesity is greatest risk factor. 

• More common than type 1 (90% of those with diabetes).  
 
Type 2 diabetes Mellitus  
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Obesitas is de belangrijkste omgevingsfactor, maar natuurlijk kan je voor obesitas ook genetische 
predispositie hebben.  
Belangrijk verschil met type 1-diabetes is dat er hier geen auto immuun destructie is, gene auto immuun 
ziekte!  
De core is insuline resistentie waardoor er te weinig glucose opname is in de weefsels. Op den duur zal 
er in een later stadium ook een insuline vrijstelling probleem optreden.  
Type 2 is niet zo dramatisch en niet zo snel evoluatief als type 1 diabetes. Type 2 diabetes zal vb ontdekt 
worden via een gewone bloedafname.  
 
Type 2 Diabetes Mellitus Clinical Manifestations 
 

• Often asymptomatic. 

• Manifestations can be vague (vage klachten) 
 

• Naar aanleiding van een complicatie de diagnose stellen van diabetes:  
- Visual changes 
- Nephropathy = Nierfalen  
- Coronary artery disease = coronair lijden. 
- Peripheral vascular disease 
- Recurrent infections = Recurrente infecties.  
- Neuropathy = Zenuwaantasting 

 

• Ofwel toevallig gevonden 
Ofwel omwille van complicaties, van andere klachten  

 
Type 2 diabetes Mellitus Diagnostic Criteria 
 

• Blood glucose level. 
- Zelfde waarden als bij type 1 diabetes.  
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• Distinguish type 1 from type 2 
- Glucose waarden minder dramatisch dan bij type 1 diabetes.  

• Test for presence of long-term complications 
- Retinopathie 
- Neuropathie bij gemakkelijk 10% van de patiënten (zenuwaantasting)  
- Nefropathie (nierfalen)  
- Bij type 2 diabetes gaat men onmiddellijk screenen voor deze complicaties aangezien ze al 

heel lang diabetes kunnen gehad hebben. Bij type 1 diabetes gaat men vaak pas jaren na de 
diagnose eens testen voor deze complicaties.  

 
Type 2 diabetes Mellitus Treatment 
 

• Weight control: diet, exercise. 
- Fysieke inspanning verminderd de insuline resistentie, dus los van het gewichtsverlies door 

exercise heeft het dus nog een positief effect.  
 

• Oral glycemic agents. 
- De orale anti-diabetica = pillen. 
- Er zijn verschillende soorten medicaties en het aantal blijft toenemen.  

❖ Één type: vrijstelling van insuline door de pancreas wordt bevorderd. Wanneer de 
pancreas nog niet uitgeput is natuurlijk. 

❖ Tweede type: De insuline gevoeligheid van de weefsels verhogen. 
❖ Laatste type: De koolhydraat afbraak vertragen in de darmen. Als je vb pasta eet 

zorgt dit geneesmiddel ervoor dat die afbraak vertraagd waardoor er meer tijd is 
voor de glucose. 

❖  Geen insuline analogen. 
 

• Goal: maintain optimal blood glucose levels 
 
Gestational Diabetes 
 

• Glucose intolerance with onset during pregnancy. 
- Voorstadium van échte diabetes. Iets dat begint tijdens de zwangerschap.  

• Occurs in 4-14% of pregnancies. 

• Requires diet modifications, exercise, and possibly insulin. 
- We gaan een zwangere vrouw niet echt laten diëten, maar we gaan wel aan 

gewichtscontrole doen. 
- In nood eventueel een beetje extra insuline.  

• Geen medicaties, want die zijn schadelijk.  
 
Acute complications of diabetes Mellitus 
 

• Hypoglycemia. 
- Meest voorkomende situatie is een type 1 diabeet die te veel insuline heeft gespoten. Of 

eventueel ook andere mogelijkheden zoals vb te veel bewogen of ziek geweest of 
proportioneel teveel bewogen voor de proportie glucose-insuline.  
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• Diabetic ketoacidosis (DKA). 
- Al wat moeilijker en ernstiger. 
- Typisch iets wat we gaan zien bij type 1-diabetes. Zo weinig insuline dat dat reservesysteem 

in actie schiet met die ketonen.  
 

• Hyperglycemia hyperosmolar nonketotic syndrome (HHNK) 
- Gevolg van zeer hoge glucosewaarden, teveel osmolen in het bloed. Gaan we typisch zien bij 

een type 2 diabetes patiënt die nog niet gediagnostiseerd is, kan bewustzijnsverlies en zelfs 
coma veroorzaken.  

- Deze mensen gaan typisch deshydrateren. 
- Non ketotisch.  

 
Chronic complications of diabetes Mellitus 
 

• Beter bekend.  

• Microvascular Complications = schade aan kleine bloedvaten. 
- Vb. kleine bloedvaatjes in netvlies, retinopathie.  
- Vb. Nephropathie, bloedvaatjes in de nier zijn aangetast.  

 

• Macrovascular Complications = schade aan grote bloedvaten.  
- Kransslagaders, coronair lijden. Atherosclerose is de grootste risicofactor voor coronair 

lijden.  
- Grote slagaders naar de hersenen 
- Grote aders naar de organen, perifeer vaat lijden.  
- ~ Etalage benen. Als die een tijd stapt beginnen de benen pijn te doen, ze stoppen even, 

kijken naar de etalages totdat de pijn weer stopt. Vandaar de naam.  
 

• Neuropathies = zenuwschade.  
- Daar gaan we zien dat de langste zenuwen het eerst aangetast worden, deze zitten in onze 

benen. Typisch gaat zo’n patiënt eerst last krijgen aan de voeten/benen en pas later aan de 
armen/handen.  
 

• Infection. 
- Is vaak door een combinatie van factoren. 

Vb. slecht helende wonde aan de benen. Een patiënt heeft ene beetje neuropathie aan de 
benen, maar die voelt dat amper. Die patiënt heeft vaatlijden, eventueel ook de kleine 
vaatjes. Dus er is een vasculaire respons nodig, maar die bloedvaten zijn minder goed. Er 
wordt dus minder zuurstof aangebracht, etc … Dan nog eens een verstoorde glucose spiegel. 
Alles te samen zorgt ervoor dat ze last krijgen van infecties.  

 
Chronic complicatiobs of diabetes 
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Nog één ding:   

• Hangreen, een teen die dood is.  

• Autonome dysfunctie, naast de zenuwaantasting die al vermeld is kunnen er ook stoornissen in 
het autonoom zenuwstelsel ontstaan. Zoals vb hartstoornissen, problemen in de darm, etc … 

 

 
 
Combinatie van die verschillende bovenstaande factoren. Vandaar belang van die voetklinieken, want 
soms moeten er zelfs tenen geamputeerd worden.  
 

 Diabetes: Ziekte waarbij het nodig is om te screenen!  
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LES 7 

 

 

Characteristics of Hormones 

• Control 

• Feedback 

• Patterns of secretion, metabolism, elimination 

• Receptor binding 

• Effects on target cells, tissues, organs 
 

 

Control Mechanisms 

Belangrijkste controlesysteem: hypothalamo-hypofysaire as (hypothalamus + hypofyse).  

Hypofyse  

 
 

* Releasing hormones: stellen waaier aan andere hormonen vrij uit adenohypofyse (zie afbeelding).  

Hypothamalus 

Zie afbeelding 

(Rol van ADH en oxycotine + releasing hormons).  
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Wat meer over die controlemechanismes. In de hormonale regulatie, de hypothalamo-hypofysaire as, 

een belangrijk iets voor de controle van hormonen. Typisch voor die hypothalamus, die stelt een aantal 

releasing hormons vrij. Zijn hormonen die in de hypofyse andere hormonen doen vrijstellen. 

Daarenboven zijn er eigenlijk een aantal inhiberende hormonen, maar dat staat hier nu niet vermeld.  

Twee delen in de hypofyse, een voorste en een achterste deel: 

- Achterste deel: Neurofypofyse. Gaat zijn eigen hormonen vrijstellen, ADH en oxytocine. Maar 

eigenlijk zijn de cellen die die hormonen maken liggen ook in de hypothalamus. Dat zijn eigenlijk 

zenuwcellen.  

- Voorste deel: Adeno hypofyse. Reageert op die releasing hormons. Zij gaan dan andere 

hormonen doen vrijkomen.  

VRAAG: Linker of rechter aanzicht? LINKER! 

ADH is het vrijstellend hormoon voor TSH wat thyroïd gaat vrijstellen.  

Prolactine: Er is ook een prolactine releasing hormon natuurlijk, maar die staat er nu niet op.  

Twee scenario’s op die assen:  

- Werkt rechtstreeks op de target in. 

- Via andere target organen een werking hebben die dan op zijn beurt hormonen gaat vrijstellen.  

Negative Feedback Mechanisms 



108 
 

  

Systeem rond de schildklier. Metafoor met de thermostaat.  

Constant een soort monitoring van de hormoonniveaus in het lichaam. Die 3 en 4 slaan gewoon op het 

feit of er 3 of 4 jodium moleculen verbonden zijn met dat hormoon. 

Als het schildklier hormoon te hoog is zal er naar beneden toe een soort remming optreden. Omgekeerd 

zal er een stimulering gebeuren. Die stimulering: TRH -> TSH -> … Alles gaat omhoog gaan.  

We blijven een basaal metabolisme hebben en dit wordt geregeld door de schildklier. Er zullen nog altijd 

externe mechanismen zijn natuurlijk. Als je koud hebt zal TRH, TSH, T3, T4 stijgen, als temperatuur terug 

op pijl is zullen die T3 en T4 terug stabiliseren.  

Positive Feedback Mechanisms 
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Er zijn maar weinig positieve feedbacksystemen in ons lichaam, maar ze zijn wel interessant!  

 

Vb.: Oxytocine. Is belangrijk bij de bevalling, interessant gegeven. In het lichaam wordt alles constant 

gehouden, zo moet een foetus beschermd worden, die moet daar blijven. Maar op een bepaald moment 

moet die daar weg, nu is de vraag hoe dat dan gebeurt! 

Als een foetus klaar is om geboren te worden, groeit die en daalt die in richting te kleine bekken. Als die 

baby duwt tegen de cervix geeft dat een stretch van die cervix. Die zenuwimpulsen gaan vanuit de cervix 

naar de hersenen en in de hersenen zal dat resulteren in het vrijstellen van oxytocine in de 

neurohypofyse. Heeft als resultaat dat de baarmoeder begint samen te trekken, maar als die samen trekt 

drukt dat hoofd nog harder tegen de cervix en krijg je opnieuw zo’n impuls. Dit is dus zo’n positief 

feebdacksysteem. Die weeën gaan steeds harder worden en er gaat meer en meer oxytocine vrijgesteld 

worden.  Als de baby geboren wordt stopt die oxyticine vrijstelling, dus het positief feedback systeem 

stopt gewoon. 

Bevalling ~ Arbeid.  

Vb.: Bloedstolling. Normaal is bloed onstolbaar, maar als er iets gebeurt zal dat systeem geactiveerd 

worden.  

Postnatale depressie ~ Third day bloose.  

Oxytocine wordt ook vrijgegeven wanneer er borstvoeding gegeven wordt. Dus Oxytocine is ook 

belangrijk voor de toeschietreflex. Het Kind raakt de tepel aan -> Zorgt voor vrijstelling oxytocine -> 

toeschietreflex -> melk stroomt toe. Wat je dan vaak merkt is dat vrouwen die borstvoeding geven soms 

opnieuw lichte weeën krijgen. De reden daarvoor is dat oxytocine niet enkel zorgt voor melk, maar ook 



110 
 

voor die contracties (zie boven). Het voordeel is dat de baarmoeder op die manier terug zal inkrimpen 

(goed voor herstel).  

De oxytocinevrijstelling wordt onderdrukt door stress en pijn. Borstvoeding geven als jonge moeder 

brengt vaak veel stress te weeg (vb. als de familie erbij zit). Daarom kan dit soms mislukken, want stress 

verhindert de oxytocinevrijstelling. Met als gevolg dat de melk niet komt.  

Receptor binding 

 

 

De hormonen moeten op receptoren binden in cellen om een effect te hebben. Die receptoren kunnen 

op 2 plaatsen zitten. Hormoon kan binden op een receptor die op het oppervlak van de cel zit. Maar ook 

hormonen die door celmembraan gaan en gaan binnen op intra cellulaire receptor en dan zal het effect 

uitbreiden.  

 

Altered Hormone Function, mechanismen voor verstoorde hormoonfunctie 

• Impairment of endocrine gland, directe schade aan het orgaan.  
Verschillende mogelijke oorzaken:  
 

- Genetisch:  
▪ Hielenprik bij baby om beetje bloed op te vangen en dan gaat men kijken of de 

schildklier goed werkt. Zo gaat men testen op congenitale hypothyreoïdie = te 
weinig (hypo) schildklier (thyreoïde).  

▪ Zeldzaam want in België is er hiervoor screening bij elke pasgeboren baby.  
- Auto-immuun ziekten: 

▪ Vb. Thyreoitis (itis = inflammatie). 
▪ Door inflammatie ontstaat een auto-immuunproces tegen de schildklier.  
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▪ De schildklier is hier heel vatbaar voor.  
- Virale infectie: 

▪ Orgaan/klier wordt rechtsreeks geïnfecteerd. 
▪ Vb. Bij mislukte vaccinatie voor de bof. 

- Tumor en bestraling:  
▪ Tumor in schildklier -> verhindert zijn werking. 
▪ Maar ook bestraling van kanker ergens anders is nefast.  
▪ Vb. Slokdarm kanker -> bestraling maar dat kan schade aan de schildklier 

veroorzaken. 
Dus de schildklier kan schade oplopen door bestraling van de achterliggende 
tumor.  

- Een trauma, vb. na een verkeersongeval. Je hypofyse steel kan afgebroken zijn en dan is 
er een disconnectie. 

- Medicatie:  
▪ Kan stoornissen geven van endocriene organen. Vb. Lythium (gebruikt bij 

bipolaire stoornissen) en dit is toxisch voor de schildklier.  
▪ Lithium moet goed gemonitord worden (de helft van de patiënten heeft na 2 

jaar ene verstoorde schildklier).  
 

• Lack of/excessive hormone synthesis; stoornis in hormoonsynthese.  
 

- Aan het orgaan zelf is er gene schade, maar er is een tekort of overmatige synthese van 
een bepaald hormoon. 

- Tekort:  
▪ Vb. Na de menopauze wordt er minder oestrogeen vrijgesteld. Dit kan leiden tot 

osteoporose.  
▪ Daarom nemen mensen met lage botmassa soms oestrogeensupplementen! 

- Teveel 
▪ Excessieve hormoonsynthese is ook een probleem; vb. te veel cortisone in 

bijnier). 
▪ Bij te veel stress wordt er teveel cortisone vrijgesteld wat leidt tot hyperglycemie 

(belangrijk bij obesitas). Dit kan dan weer leiden tot diabetes.  
 

• Impaired receptor binding, stoornis in de receptor voor het hormoon.  
 

- Bij bepaalde auto-immuunziektes: antilichaam gericht tegen bepaalde 
(hormoon)receptoren.  

- Dus als daar een antilichaam op zit -> hormoon kan er niet meer op binden. = gestoorde 
receptorbinding.  

- Dan kan dat hormoon niet normaal zijn interactie met die receptor aangaan. 
 

• Impaired cell response to hormones, verstoorde celrespons op het hormoon.  
 

- De receptor wel in orde, maar de cellulaire respons op hormoon is verstoord. Hier bindt 
het hormoon dus wel aan de receptor, maar de celrespons komt niet. 

- Mogelijke oorzaken: second messengers worden niet gevormd, enzymen werken niet, … 
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• Impaired feedback mechanisms, stoornis in feedback.  
 

- Stoornis in de feedback mechanismes. 
- Vb. Tumor in hypofyse die prolactine maakt, dat prolactine gaat stijgen. Er is feedback, 

maar die tumor trekt zich daar niet van aan. Dus dan krijg je een stoornis in de feedback 
ook omdat die tumor zich niet autonomisch laat regelen. De tumor is dus niet gevoelig 
aan de controlemechanismen.  

- Gevolg: Die blijft een bepaald hormoon produceren. 
- Gevolg: T3 en T4 blijven stijgen.  

 

• Impaired metabolism and elimination, stoornis in metabolisme en eliminatie van hormoon.  
 

- T3 en T4 blijven nooit voor altijd aanwezig (anders moest je er maar 1X aanmaken). 
- Want: worden afgebroken en geëlimineerd (na tijdje). 
- Vb. Iemand die alcoholisme heeft en hierdoor zwaar leverlijden. Heeft een slechte lever, 

breekt dus oestrogeen slecht af. Bij alcoholische mannen zien we zelfs wat 
vervrouwelijking, feminisatie (gynaecomastie).  

 
General Manifestations of Altered Hormone Function 
 

 
 
Linkertabel: Hormonen. 
En in al die hormonen kan je problemen krijgen. Per hormoon zullen die symptomen verschillend zijn.  
Straks zien we stoornissen van thyroïd hormoon.  
 

• Groeihormoon: 
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- Te veel: Voor de puberteit, dan krijg je gigantisme. Waarom vóór de puberteit, omdat je 
aan de puberteit een groeispurt krijgt en dit heeft effect op de groeischijven. Na de 
puberteit zijn die groeischijven dicht, je kan niet meer in de lengte groeien. Als je te veel 
aan groeihormoon hebt ná de puberteit krijg je effect van dat hormoon op weefsels, etc. 
Dus dan krijg je acromegalie. Maar niet meer in de lengte.  

- Te kort: Aanleiding tot kleiner gestalte.  

• Schildklierhormoon:  
- Te veel:  

▪ Hypercalcemie 
▪ Overmatige osteoclasten 
▪ Overmatige botresorptie 
▪ Pathologische fracturen 
▪ Nierstenen 

- Te weinig: 
▪ Hypometabolisme 
▪ Gewichtstoename 
▪ Obstipatie 
▪ Struma 
▪ Droge huid en grof haar 

 
Detecting Altered Hormone Function 

• History and physical examination. 
- Vb. acromegalie, kan je bijna op zicht zien.  
- Vb. Ik heb het altijd koud, mijn haar valt uit = hypothyreodie.  

 

• Laboratory: Zerum or urine hormone levels and hormone suppression or stimulation tests. 
- Eventueel aantal hormonen in de urine bepalen.  
- Hormonen vertonen sporen aan secretie, dus tijd op de dag waarop we testen is 

belangrijk! Men gaat soms de afbraakproducten bepalen via 24u urine.  
- Ook een aantal testen mogelijk (supressie of stimulatie). Aantal hormonen die men kan 

gebruiken, die men uitwendig kan toedienen om dan te kijken hoe de hormonen die 
daarop volgen reageren.  
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• Imaging studies, beeldvorming studies:  
- Als we een vrouw of man zien met melkverlies zonder zwangerschap betekent dat dat er 

te veel prolactine is. Die komt van de hypofyse en men gaat dan kijken via scans of er 
geen tumor op de hypofyse zit.  

- Zeer belangrijk bij gigantisme: MR maken van de hypofyse want er zit waarschijnlijk een 
tumor in. Zelfs een mini tumor kan voor gigantisme zorgen. 

- Ook belangrijk bij ongeval: Is de hypofysesteel er niet afgerukt? 
 

• Genetic testing 
- Aangeboren hormonale stoornissen ook te testen (genetisch defect).  

 

Treating Altered Hormone Function 

• Dependent upon cause. Afhankelijk van de oorzaak!  
- Vb. Hyperthyroïdie. Kan veroorzaakt worden door schildklier medicijnen te pakken OF 

door een ziekte. Dit zijn twee heel verschillende oorzaken en zullen dus ook anders 
moeten behandeld worden.  
 

• Hormone excesses = Te veel hormonen: 
- Remove tumor secreting hormone. 
- Remove part or all of endocrine gland (endocriene klier).  
- Medications that block effects (vb. bèta-blokkers)  

▪ Vb. te snel werkende schildklier zal onder andere een hoge hartslag hebben. 
Men gaat dan medicatie geven om de hartslag te doen vertragen.  
 

• Hormone deficits: 
- Medications that stimulate release or replace hormone (= hormoon toedienen).  
- Als iemand te weinig heeft van een bepaald hormoon kunnen we dat gewoon geven. Men 

noemt dat HRT (hormonal replacement therapy).  
- Eventueel niet het eindhormoon geven, maar eerder een hormoon dat de vrijstelling van dat 

hormoon dat tekort is stimuleert. GNRH (Gonadotrofine releasing hormon).  
▪ GNRH wordt gebruikt in fertiliteitsklinieken om zwanger te geraken.  
▪ Reden: indien te weinig GNRH kan dat ervoor zorgen dat je niet ovuleert.  

 
Application of the Concepts of altered Hormone Function 
 

• Schildklier is een belangrijk onderwerp, kan vele implicaties hebben.  
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• Hyperthyroidism: Te veel schildklierhormoon.  

• Hypothyroidism: Te weinig schildklierhormoon.  
 
Hyperthyroidism (hyperthyroïdie)  
 

• Pathophysiology 

• Clinical manifestations 

• Diagnostic criteria 

• Treatment 
 
Hyperthyroidism  
Pathophysiology 
 

• Hetgeen je ziet wanneer de schildklierfunctie overmatig werkt.  
 

• Oorzaken: Condition of excess thyroid hormone due to: 
 
- Excess stimulation of thyroid gland (vb. door een stof met TSH-achtig effect).  
- Excess production of TSH (vb. door een tumor).  
- Genetische factoren en omgevingsfactoren. 

  

• Graves disease is most common form of hyperthyroidism in U.S. 
 
- Autoimmune; IgG binds to TSH receptors.  

▪ Een auto-antilichaam is eigenlijk een antilichaam dat gaat binden met een TSH 
receptor. Hier is een immuglobine gebonden aan die receptor.  

- Cause unknown. 
- Schildklier bestaat uit verschillende cellen, die hebben een TSH receptor. Ziekte van Graves is 

een auto-immuunziekte, het auto antilichaam IgG is hier een anti lichaam dat bindt op de 
TSH receptor. Dat is heel bizar, antilichaam dat zich eigenlijk gedraagt als TSH. Dat wil zeggen 
dat die schildklierencellen worden aangezet om T3 en T4 te vormen. Maar die auto-
immuunziekte trekt zich niets aan van feedback, dus die T3 en T4 blijven maar stijgen.  
Tweede gegeven: Schildklier zal daardoor ook groter worden. Er ontstaat een hyperplasie 
van de schilklier. 

 

• TSH heeft eigenlijk een dubbel effect: 
- Laat de schildklier meer hormonen maken (vb. T3 en T4) 
- Laat de schildklier zelf groeien (kan zo meer hormonen maken). 

 
Graves Disease  
Clinical Manifestations 
 

• Goiter = Struma = Krop.  
- Je kan een krop in de keel zien zitten.  
- Verdikte schildklier.  

 

• Excess metabolic rate:  
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- Metabolisme gaat omhoog!  
- Weight loss, tremors. 
- Agitation, palpitations (gevoel van hartkloppingen), tachycardia (hartfrequentie verhoogd), 

weakness.  
- Heat intolerance (problemen met thermoregulatie), sweating. 
- Diarrhea (darmfunctie versnelt).  
- Fine hair, oily skin. 

 

• Exophthalmos  
- Dat auto antilichaam bindt ook op de uitwendige spieren op de oogbol en de patiënt krijgt 

typisch uitpuilende ogen.  
- Verdikte oogspieren.  

 
Grave disease 
 

 
 
Nerveus, geagiteerd, krop in de keel, uitpuilende ogen.  
 
Graves diseases 
Diagnostic criteria 
 

• History and physical examination. 
- Wat doet je aan de aandoening denken?  

 

• Laboratory tests: 
- TSH, T3 and T4 levels.  

▪ Indicatie voor hyperthyroïdie.  
▪ Kan je gewoon meten. 
▪ T3 en T4 zijn zeer hoog.  
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▪ TSH levels zijn gedaald. T3 en T4 zijn zeer hoog, door de negatieve feedbackloop 
krijgt de schildklier gene stimulatie meer waardoor het TSH dalen. 

▪ T3 = Trijodothiroine  
T4 = Tetrajodothiroine  

- Wij kunnen die antilichamen ook meten.   
- Free thyroxine level and increased uptake of radioactive iodine by the thyroid gland confirms 

diagnosis. 
▪ Bepalen het gehalte aan vrije thyroxine.  
▪ Je kan het vrije T4 bepalen. Gebonden op eiwit, meer dan 99% zelfs. De vrije fractie 

is de enige hoeveelheid die het effect eigenlijk effectief kan uitvoeren. Van daar dat 
men die vrije fractie gaat bepalen. Want het hormoon kan enkel de functie uitvoeren 
als hij niet gebonden is aan een transporter. Dus als hij vrijkomt in het bloed.  

▪ Hoe bekijken we dit? Door een radio jood studie: Schildklier neemt jodium op en als 
je jodium radioactief maakt zal de schildklier dit incorporeren. Je kan die levels dus 
kwantificeren. Schildklier zal hier te veel opnemen: indicatie voor te veel vrije 
thyroxine = hyperthyroïdie. Hier heeft het radioactief jodium dus een diagnostisch 
doeleind.  

 
Graves disease 
Treatment 
 

• Pharmacologic treatment. 
- Thyreostatica, statica = remmen, stilstaan. Gaat één van de stappen van de 

schildkliersynthese remmen. De synthese van de receptor wordt dus geremd.  
- Gevolg: processen in de schildklier vallen stil.  
- Merk op: NA radioactief jood zal de patiënt dus ook thyroxine moeten innemen.  

 

• Destruction of all or part of gland with radioactive iodine. 
- Radioactief jodium: Niet gezond. In kleine hoeveelheden kan dit geen kwaad, ontwikkeling 

in techniek om te weten hoe snel de schildklier radio jood opneemt. 
Maar je kan ook grote hoeveelheden toedienen en de schildklier wordt dan eigenlijk langs 
binnen bestraald waardoor er cellen kapot gaan. Je maakt dus eigenlijk de schildklier voor de 
helft kapot waardoor de functie hersteld wordt.  
 

• Surgical removal of all or part of gland. 
- Chirurgische verwijdering van kapot stuk schildklier/ te veel schildklier.  
- Maar indien tumor: aantal cellen zal blijven toenemen.  
- Dus: dan zal je toch radioactief jodium moeten inspuiten (om deel te bestralen/ kapot te 

maken).  
- Merk op: als de schildklier helemaal verwijderd moet worden zijn er hormoonsupplementen 

nodig!  
 
 
 Jodium zien we drie keer: 

- In de diagnostische fase om te kijken hoe snel de schildklier jodium opneemt.  
- Therapeutische benadering: Schildklier kapot maken. 
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- Op lange termijn blootgesteld aan Jodium dan kan je kanker krijgen. Al gehoord dat je 
jodium pillen moet gaan halen, dat zijn dan NIET radioactieve jodium pillen zodat het radio 
actieve jodium de schildklier niet zou binnen kunnen.  

 
Hypothyroidism 
 

• Pathophysiology. 

• Clinical manifestations. 

• Diagnostic criteria. 

• Treatment. 
 
Hypothyroidism  
Pathophysiology 
 

✓ Aangeboren of verworven tekort aan schildklierhormoon (TH) (te lage concentratie in 
bloed). 

✓ Door: gebrekkige TH-synthese, kapotte schildklier, verstoorde afscheiding TSH of TRH. 
✓ Verschillende mogelijke oorzaken: auto-immuniteit, genetisch, schade aan de klier, 

jodiumtekort.  
 

• Congenital deficiency of thyroid hormone (TH) from: 
 
- Cretinisme, gevolg van een congenitale hypothyroïdie waar er enerzijds een mentale 

retardatie is en langs de andere kant een kleine gestalte.  
- Als dat kind geboren wordt zie je daar niets aan, want die H4 gaat door de baarmoederwand 

tijdens de zwangerschap. Dus het gaat pas zijn na de geboorte dat je de problemen gaat zien. 
In België worden dus alle pasgeboren kinderen hierop gescreend.  

- Merk op: schildklieren spelen dus ook een rol in de groei (en ontwikkeling van de hersenen).  
 

• Acquired deficiency of thyroid hormone (TH) from:  
 
- Deficient synthesis of TH.  

▪ vb. trage werking door ouderdom.  
- Destruction of thyroid gland. 

▪ Vb. bestraling, lithium. Lithium veroorzaakt hypothyroïdie.  
- Impaired secretion of TSH or TRH. 
- Ziekte van Hashimoto. 

▪ Auto-immuunziekte: auto-antilichamen beschadigt schildklier. 
▪ Maar: Niet zoals bij Graves (daar wordt het hormoon nagebootst) 
▪ Hier beschadigt het gewoon je orgaan.  

- Verkeersongeval 
▪ Hypofysesteel afgerukt -> TRH bereikt hypofyse niet meer. 
▪ Gevolg: Geen invloed meer op de schildklier want die krijgt niet meer de juiste 

signalen.  
 

• Many potential causes such as autoimmunity, genetic defects, injury to gland, iodine deficiency. 
 



119 
 

- Injury to the gland: Als je de schildklier van iemand met de ziekte van graves wegneemt krijgt 
die hypothyroidism want hij heeft géén schildklier meer.  
 

 
 
Hypothyroidism  
Clinical Manifestations 
 

• Omgekeerd aan de symptomen van de hyper.  

• Fatigue, weakness, lethargy. 
- Je moet een normaal werkende schildklier hebben om goed werkende spieren te hebben.  

• Weight gain. 

• Cold intolerance. 

• Constipation. 

• Dry skin, course hair. 

• Impaired reproduction. 
- Zowel bij hypo en hyper. 

• Impaired memory. 

• Myxedema.  
- Speciale vorm van oedeem (Oedeem = vochtopstapeling). 
- = Papperige handen.  
- Verschillend van een gewoon oedeem, niet echt een vochtopstapeling. Bij een gewoon 

oedeem kan je er het vocht uitpersen, hier niet.  
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Details zijn niet zo belangrijk, we moeten het grote plaatje snappen.   
 
 
Hypothyroidism  
Treatment 
 

• Lifelong thyroid hormone replacement therapy (levothyroxine). 
 
- Merk op: In chemie zijn er molecules die elkaar spiegelbeeld zijn. Van sommige moleculen 

heb je een links- en rechts draaiende versie. Zo geven we dergelijke personen “links-
draaiende thyroxine”.  

- Dit heet: leothyroxine (voor de rest niets over weten). 
- Patiënten krijgen hoeveelheid schildklierhormonen, dan wordt bloed getrokken om te zien of 

het te veel of te weinig is. En op die manier probeer je tot een juist niveau te geraken.  
 

 

 

 
 
Nu paar capita selecta.  
 
Mechanisms of Edema 
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Uiteindelijk gaan we het hebben over levercirrose.  
Oedeem:  
Arterieel en een veneuze kant. De druk in het arterieel systeem, de bloeddruk is daar aanwezig. Achter 
die haarvaten is die druk weer weg. Normale situatie van capillair systeem: Netto door de eerste druk 
(hydrostatische druk) zal er vocht uit die bloedbaan worden gepompt. Maar er is ook een tweede soort 
kracht aanwezig, in het bloed zitten veel opgeloste stoffen. Zoals vb eiwitten en die zullen een soort 
osmotische kracht hebben, ze hebben de neiging om vocht in de bloedbaan te brengen. We noemen die 
kracht de oncotische druk, een soort osmotische kracht. Netto wordt er ene klein beetje vocht 
uitgeperst. Dat netto vocht gaat via de lymfevaten opgevangen worden die alles collecteren waardoor 
het uiteindekijk terug in de bloedbaan wordt gebracht.  
Oedeem krijgen: 

- Door gestegen hydrostatische druk. Netto hoeveelheid druk dat uitgeperst wordt zal stijgen.  
- Verhoogde permeabiliteit. De bloedvaatjes lekken meer. 
- Rechtsonder: Obstructie van de lymfevaten, ze zijn er dus niet om dat excess vocht te 

collecteren. = Lymfoedeem. 
- Daling van de oncotische druk doordat er te weinig eiwitten in het bloed zitten. Een van de 

belangrijkste eiwitten (voor de oncotische druk) is albumine en wordt gevormd door de 
lever.  

 
Cirrhosis 
 

• Cirrose is een bepaald reactiepatroon van de lever en dus niet exclusief voor alcoholisme.  

• Pathophysiology. 

• Clinical manifestations. 
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• Diagnostic criteria. 

• Treatment. 
 
Function of the liver 
 

 
 
De lever en zijn ligging. Je ziet linksboven de lever en de bloedvaten van de lever is iets merkwaardig. Een 
orgaan heeft ene bloedaanvoer via een arterie en bloedafvoer via een veen. Voor de lever is dat de vena 
cava inferior. De lever heeft iets speciaals in zijn bloedvoorziening: de veneuze bloedafvoer van de 
darmen gaat eerst langs de darmen via de poortader. De lever speelt belangrijke rol in ons metabolisme, 
de lever speelt dus een belangrijke rol bij het veneuze afvoer van het darm systeem.  
Lever heeft ook een detoxiferende functie. First pass effect. Veel geneesmiddelen die we innemen 
passeren vb. eerst in de lever.  
Lever speelt ook een belangrijke rol in de omzetting van biuribine. Daar wordt iets opgezet en daardoor 
kan dat geconguceerd biurubine via de nier geëlimineerd worden.  
 
Cirrhosis  
Pathophysiology 
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Een normale lever heeft een glad oppervlak, die leverkwab is veel kleiner dan de middenkwab. Een 
cirotische lever is kleiner ne heeft een hobbelig oppervalk. Hoe komen we daar nu aan? Eig ene 
uitingspatroon op ene continue beschadiging.  
Vb. Alcohol veroorzaakt schade, cellen die verloren gaan, wat als gevolg heeft dat die lever in volume 
gaat verkleinen. Mar lever heeft ook een goede regeneratie capaciteit dus die cellen gaan beginnen 
delen. Het knobbelig oppervlak is gewoon een uiting van beschadigde cellen mét een compensatoire 
rectie daarop.  
 
Cirrhosis  
Pathophysiology 
 

• Reduced local blood flow. 
- Portal hypertension. 

▪ Geeft een drukstijging in de vena porta. 
▪ Dat gaat problemen geven, zie volgende tekening. 

• Hepatocyte damage. 
- Door verlies van hepatociten gaat deel van leverfunctie verloren.  

• Altered fluid balance. 
 
Cirrhosis  
Pathophysiology 
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Minder albumine, maar dit is zeer belangrijk oor die oncotische druk. Aan de andere kant is de 
weerstand tegen de doorbloeding hoger en krijg je een portale hypertensie. Je krijgt ene gestegen 
hydrostatische druk + gedaalde oncotische druk. Dus dit is dubbel zo slecht. 
De vena porta zit in je buik, daar gaat vocht uit geperst worden en dit komt terecht in je buikholte. Dit is 
ascites = Vocht in de buik (verschillende van oedeem!). Leverlymfen = Vocht dat uitgeperst wordt.  
 
Wanneer iemand heel ernstige cirrose heeft dan gaat die een heel gezwollen buik hebben. Als je de buik 
beklopt ga je een dof geluid horen in de flanken en meer hol geluid bovenaan. Dit is een manier om het 
klinisch te onderzoeken.  
 
 
Cirrhosis 
Clinical manifestations: Ascites 
 

 
 
Gaat ook geelzucht hebben, je krijgt opstapeling van niet geconjugeerd biurubine waardoor je dus die 
geelzucht krijgt.  
 
 
Cirrhosis 
Diagnostic Criteria 
 

• Physical exam. 

• Body weight. 
- Kan twee liter inzitten.  

• Abdominal girth measurement. 

• Laboratory analysis. 
- Ascitic fluid analysis. 
- Om te kijken of er geen ontsteking in dat vocht zit, want bij dit vocht is het géén 

ontstekingsvocht. Zo kan je zeker zijn dat het gaat om cirrose en niet om een inflammatie.  
 



125 
 

Cirrhosis  
Treatment 
 

• Paracentesis. 
- Prikken onder echo en zo het vocht weglaten. Hierdoor gaat die hydrostatische dalen. 

• Diuresis. 
- Vocht afdrijvende medicatie geven. Hierdoor gaat die hydrostatische dalen.  

• Behandeling voor voorkomen van ascites. Het geven van albumine infusen, want dat ga je de 
oncotische druk doen stijgen en zou er meer vocht in die vena porta moeten blijven.  

 

 
 
 

 

 
 
 
Iron-Deficiency Anemia  
 

• Pathophysiology. 

• Clinical Manifestations. 

• Diagnostic Criteria. 

• Treatment. 
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Iron-Deficiency Anemia  
Pathophysiology 
 
Lichaam heeft ijzer nodig:  
 

• “Ijzer is meer waard dan goud.” In de rode bloedcellen zitten hemoglobine moleculen en die 
bestaan uit sub units. In elke units zit ijzer. Werkt als een soort magneet op zuurstof. Als er 100% 
saturatie is draagt elke subunit 4 moleculen.  

• Wanneer ijzerbehoefte niet voldaan is krijg je ijzertekort.  

• Iron is required for hemoglobin synthesis/oxygen transport. Nodig voor synthese hemoglobine 
en zuurstoftransport.  

• Iron-deficiency anemia is a problem of iron demand on red blood cell development that cannot 
be met with current iron stores.  
- Indien er te weinig opslag is het niet meer in staat om op een goede manier rode bloedcellen 

te maken. 
 
Major causes: 
 

• Inadequate iron intake or high iron demands. 
- Te weinig ijzeropname.  
- Stijging van de ijzerbehoefte. Dus voeding inname kan zelfde blijven, maar toch ijzertekort 

omdat de behoefte niet gedekt is.  

• Chronic hemorrhage. 
- Ijzer zit in de rode bloedcellen, als je bloed verliest verlies je dus ook ijzer. Vb. menstruatie, 

maagzweer, darmkanker, collitus incerossa, darmontsteking, etc …  

• Iron malabsorptio. 
- Slechte opname van ijzer.  

 
 
Iron-Deficiency Anemia (ijzergebreks anemie)  
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Aantal rode bloedcellen is gedaald. Als je bloeduitstrijkje maakt zie je deze tekening.  
Bovenaan: typische RBC (normaal) en onderaan zien we dat enkele te licht zijn van kleur (hypochroom) 
en te klein.  
 We gaan zien dat de bloedcellen bij anemie: 

- In aantal gedaald zijn.  
- Deel van bloedcellen zijn kleiner en bleker.  

Reden: RBC = zakje gevuld met hemoglobine molecules. De rode kleur van bloed komt door de 
hemoglobine (waarop zuurstof gebonden is). Als er te weinig ijzer aanwezig is wordt ene deel van de RBC 
afgeleverd met te weinig hemoglobine (en kleiner). 
Het gevolg is dat dit nadelig is voor het zuurstoftransport via de RBC!  
 
 
Iron-Deficiency Anemia 
Clinical Manifestations 
 

• Often asymptomatic. 
- Komt relatief vaak voor.  

• Pallor of the skin and mucous membranes. 

• Fatigue, weakness, lightheadedness, syncope. 

• Breathlessness, palpitations, tachycardia. 
- Omdat zuurstof rapper moet gepompt worden.  

• Headache. 
 
Iron-Deficiency Anemia 
Diagnostic Criteria 
 

• History and physical exam. 
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• Laboratory studies = belangrijkste!  
 
- RBC, hemoglobin, hematocrit. 

▪ Telling aantal rode bloedcellen. 
▪ Aantal hemoglobine bepalen.  
▪ Ook hematocriet bepalen, bloed centrifugeren. Dan zie je hoeveel % ingenomen 

wordt door RBC. 
- Indices: MCV. 

▪ Mean corpuscular volume. Berekende gemiddelde volume van een RBC. Dus: 
gemiddelde lichaampje van een RBC.  

▪ Bij een tekort is het gemiddelde celvolume gedaald.  
▪ Wordt automatisch berekend bij een bloedafname.  

- Serum iron/ferritin. 
▪ IJzer concentratie in serum meten en ook een ander eiwit (ferritine). We hebben een 

ijzervooraad en ijzer wordt in principe ook gerecycleerd. Als rode bloedcel kapot 
gaat, wordt hemoglobine afgebroken, ijzer wordt eruit gehaald, eiwitten worden 
afgebroken tot biurubine. Maar het ijzer wordt dus gerecycleerd.  

 
Iron-Deficiency Anemia 
Treatment 
 

• Reverse the cause. 
- Etiologisch de oorzaak proberen aanpakken.  
- Vb. ijzertekort door aambeien -> opereren. 

 

• Increase iron intake through diet and/or supplements. 
- IJzer injecties bij mensen met een ernstig gebrek.  
- Theoretisch: bloedtransfusie.  
- Veel vlees eten = bron van ijzer. 
- Ijzerpillen zijn vaak de oplossing!  

 

 

 
 
Stoornissen in de eliminatie.  
 



129 
 

  
 
In het dialysecentrum is er vaak een psycholoog, dus goed dat we daar eens mee in contact komen. 
 
Urinaire systeem: 
We zitten nu tegen de rug, de maag, lever en darmen zijn nu weg op deze tekening. We hebben de 
nieren met daar boven een bijnieren. De grote nier slagaders en dan de afvoer van veneus bloed gaat via 
de vena renalis. Arteria renalis.  
De nier wordt zeer goed doorbloed, krijgt 25% van ons hartdebiet. Ze hebben dan ook een belangrijke 
rol.  
Blaas is een soort opslagplaats anders zouden we constant urine verliezen. Er zijn ook nierpapillen. Je ziet 
dat die slagaders gaat splitsen ina llerlei kleine adertjes.  
Nierkelk: wordt vocht in gefiltreerd, wordt opgevangen en gaat via de ureter naar de blaas.  
 

• Afbeelding A: 
- Twee nieren krijgen bloed van slagader. 
- Nieren filteren bloed -> gefilterd bloed (aderlijk) gaat naar de ureter (blaas). 
- Daarna: terug naar het hart (via vena cava inferior).  

• Afbeelding B: 
- Nier doorgesneden: dan zie je de “renale arterie” die splitst in kleine takjes. 
- Je ziet ook een soort kelk (pelvis = bekken): vergaarplek voor hetgeen uit bloed gefilterd 

wordt. 
- Gaat van de kelk terug weg via de ureter.  

 
Renal Processes (nierprocessen)  
 

• In de nier zelf worden een aantal functies volbracht.  

• Regulation of body fluid volume and composition. 
- Verordening van het volume en de samenstelling van lichaamsvloeistoffen.  

• Elimination of metabolic wastes. 
- Zoals afvalstoffen.  

• Synthesis, release and/or activation of hormones:  
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- De nier filtert dus niet alleen, ook hormonale functie.  
- Erythropoietin, hormoon dat door de nier wordt gemaakt en zet het beenmerg aan om RBC 

te maken.  
- Renin, hormoon dat de bloeddrukregulatie verzorgt.  
- Vitamin D, de nier is belangrijk bij de omzetting van vitamine D (indien stoornis: 

osteoporose)  

• Regulation of blood pressure. 
- Belangrijke rol in regeling van bloeddruk.  

 
Urine Production 
 

• Gebeurt in het nephron = Kleinste functionele (en structurele) basiseenheid van de nier. 
 
- Op de tekening kunnen we dit zien.  
- Functional unit of the kidney. 

▪ Kleinste functionele (en structurele) basiseenheid van de nier 
- Components: 
▪ Glomerulus. 
▪ Tubulus. 

 

 
 
Bloedvaatjes op dat niveau lekken, er wordt veel vocht uitgeperst. Dat vocht gaat niet zomaar om het 
even waar naartoe, neen, wordt opgevangen door een klein kelkje, in een soort buizensysteem = de 
tubulus. Er wordt in dat buizensysteem nog iets gedaan met dat vocht.  
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Rechts: Glomerulus. Op dit niveau is er een filtratie.  
Kleine bolletjes = Blauw; Grote bolletjes = Groen.  

- Vb. van groen: Albumine worden NIET gefiltreerd 
- Vb. van blauw: Zout op frietjes, dat natrium moet eruit.  

 

 
 
 
We filtreren 180 liter per dag, er is dus een belangrijke reabsorptie want we hebben geen 180 liter in ons 
lichaam. Sommige dingen die niet gefiltreerd worden worden dan actief gesecreteerd, gepompt in de 
urine. Uiteindelijk krijg je een excretie.  
124 liter wordt gereabsorbeerd en 1 ml per minuut gaat richting de blaas. Dus ongeveer anderhalve liter 
per dag. Het overgootte deel wordt dus gereabsorbeerd. Het is dus een enorme spoeling die daar bezig 
is.  
 

 
 
Polycystic Kidney Disease (PKD) = Ziekte 
 

• Pathophysiology. 

• Treatment. 
 
PKD  
Pathophysiology 
 

• Growth of fluid filled cysts bilaterally in kidneys. 
 
- Aandoening waarbij er zich cysten vormen in de nieren. Patiënt krijgt dus verlies van 

nefronen. Op een bepaald moment zijn er nog te weinig nefronen om de functie te doen.  
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- Functional tissue replaced, de cysten vervangen het functioneel nierweefsel: nefronen 
worden vervangen door “niets” “holtes” ! 
▪ Rhenal replacement therapy = RRT.  

- Dit is bilateraal: langs beide kanten.  

• De oorzaak kan genetisch zijn of het kan aangeworven zijn. 

• Erfelijke niercysten: Meest voorkomende nierziekte van alle chronische erfelijke nierziekten.  
 

 
 
PKD 
Treatment 
 

• Supportive care during end-stage renal disease. 
 

  
 

A.  
 

B. Hemodialyse. Als nier bloed niet filtreert gaat een machine het moeten doen. 
 

C. Pentoneale dialyse. Zak vocht in de buikholte laten lopen en dan laat men het vocht weer af. 
Niet zo’n effeiciënte manier, maar hiervoor moet men niet naar het ziekehuis.   
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D. Allerlaatst kan er gekeken worden voor een transplantatie.  
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05.05.2017 

LES 8 

             

 

Voorlaatste les vandaag, volgende week is er gelegenheid om vragen te stellen.  

Vandaag: Wijzigingen in proliferatie en differentiatie. Waar we nu naartoe gaan werken is een beetje 

inzicht in wat kanker is want tenslotte is dat de tweede meest voorkomende doodsoorzaak. Het is dus 

toch iets wat vaak voorkomt.  

Cell proliferation and differation 

 

Stoornissen van celproliferatie en celdifferentiatie: 

- Celproliferatie: Uit een voorloperscel gaan nieuwe dochtercellen gemaakt worden. Het andere 

noemt men dan een voorloperscel, een progenitor cell.  

▪ Vb. huid wordt constant vernieuwd, het is een continu proces. Wanneer onze huid 

beschadigd is zal er een bijkomende proliferatie zijn.  

▪ Rode bloedcellen worden ook continue bijgemaakt.  

▪ Altijd soort turn over en een dynamiek om wat gas bij te geven. 

▪ Belangrijk dat er een goede balans is in celdood en de hoeveelheid dat er bijkomt. Bij 

kanker is deze balans gestoord. 
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- Celdifferentiatie: Bv. Stamcel in het beenmerg, deze stamcellen gaan delen. Een deel gaat 

beginnen uitrijpen of beginnen differentiëren. Ze gaan een bepaalde richting uitgaan. In het 

beenmerg kan het zijn dat zo’n stamcel zal uitrijpen naar een rode bloedcel, bloedplaatje of 

witte bloedcel. Deze stamcellen zijn dus pluripotent. Stamcel zelf is eigenlijk een 

ongedifferentieerde cel.  

▪ Hoe hoger in deze tekening hoe meer kanten een cel nog kan opgaan. 

▪ Vb. bloedverlies dan zal dit aangevuld worden door gedifferentieerde cellen. 

▪ Kanker wordt gekenmerkt door verlies aan differentiatie.  

Altered Cell Proliferation and Differentiation  

• Cellular proliferation and differentiation is under the control of genes. 

• Neoplastic cells ignore genetic controls resulting in: 

- Excessive cellular proliferation (autonomy). 

▪ Ongecontroleerd prolifereren.  

- Loss of cellular differentiation (anaplasia). 

▪ Verlies aan cellulaire differentiatie. Vermogen verliezen om een specifieke functie uit te 

voeren.  

Altered Genes Leading to Cancer  

• Verschillende types van genen die betrokken zijn bij de regeling van de celcyclus. De 

belangrijkste twee zijn de twee onderste.  

 

• Mutator genes. 

- Genen die instaan voor herstel van gemuteerd DNA. Mutaties ergens in het DNA kunnen 

eventueel gecorrigeerd worden door de werking van andere genen die dan mutator genes 

noemen. Als deze genen uitvallen heb je dus meer kans op kanker.  

 

• Oncogenes. 

- Verhinderen dus eigenlijk celdood.  

 

• Tumor suppressor genes. 

- Genen die proliferatie onderdrukken. 

 

• Iemand die rookt zal DNA schade oplopen en dit blijft steeds verergeren. Bij kanker is het vaak 

niet duidelijk over welke soort schade het gaat. De meeste kankers zijn de soorten die ontstaan 

ná de geboorte door omgevingsfactoren. Maar een deel is ook aangeboren, minder dan 5%. 

Denk maar aan vb. Angelina Jolie die preventief haar borsten heeft laten amputeren omdat ze 

drager is van een bepaald gemuteerd gen, BCRA 1 gen. Dit wordt dus doorgegeven van moeder 

op dochter en dan sta je voor de moeilijke keuze om eventueel een preventieve amputatie te 

ondergaan.   

Concept map 
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Schema dat slaat op die niet echt erfelijke overdraagbare kanker.  

Carcinogenic agent: Kankerverwekkende stof (vb. virus, rook, etc …) die dus inwerkt op de cel. Er kan 

DNA schade ontstaan. Dan kan er dus in een aantal celgenen een schade ontstaan. Als dit zich voor doet 

in die oncogenen of tumor suppressor genes kan er kanker ontstaan.   

- Oncogenen kunnen tot kanker leiden als die in een constante ‘aan-toestand’ worden 

gebracht. 

- Tumor suppressor genes moeten inactiverende mutaties zijn om tot kanker te leiden.  

Er zijn ook vaak mutaties die zonder gevolgen blijven.  

Carcinogenesis  

• Ontstaansproces van een normale cel tot een maligne kanker. Een soort multi step verhaal.  

• Initiation. 

- Carcinogenic agent zoals vb. bepaalde bestraling, virussen die DNA schade gaan 

veroorzaken. Er kan dan een stoornis in de celcyclus ontstaan in een bepaalde cel. Bij het 

kopiëren van erfelijk materiaal gaat deze mutatie, schade doorgegeven worden.  

• Promotion.  

- Vb. borstklierweefsel, oestrogenen gaan een onderhoudende factor zijn in die groei. 

• Progression. 

- Accumulatie van genetische veranderingen waardoor cellen alsmaar meer autonoom 

worden en meer gaan prolifereren.  
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Het feit dat hormonen een onderhoudende factor kunnen zijn verklaart ook waarom er hormonen kuren 

bestaan voor het behandelen van kanker. Tamaxifeen wordt vb. gegeven om het effect van oestrogeen 

te onderdrukken.  

We gaan voorbeelden zien van kanker in cellen die al van zichzelf snel delende cellen zijn.  

- Traag delende cellen zijn vb. hartspiercellen, hersencellen. 

Carcinogens (kankerverwekkende ‘stoffen’)  

• Radiation.  

- UV B, UV A, typisch in de huid waar dat UV op botst.  

 

• Certain chemicals. 

- Lever soort detoxifiërende werking. 

- Zelfde voor de nieren die belangrijk zijn voor het uitscheiden van bepaalde stoffen. Maar kan 

dan kanker geven in de blaas.  

- Zaken die je in de voeding vindt kan dan weer eerder tot darmkanker leiden.  

- Asbest: Longvlieskanker. 

 

• Tobacco (roken).  

- Inhalatie van koolwaterstoffen, je ziet gewoon die rook in te ademen. 

- Belangrijke risicofactor voor longkanker en is heel vermijdbaar. Vandaar dat dit hier nog eens 

apart vermeld staat.   

 

• Infectious microorganisms (Infectieuze micro-organismen). 

- Door een virus kan je dus kanker krijgen. Virussen hebben gastheercel nodig om zich te 

vermenigvuldigen, kunnen zich echt interveniëren met het DNA van die cel waardoor ook de 

dochtercellen niet meer zo goed gaan functioneren.  
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Rechtsboven = ontploffen van atoombom.  

Benign versus Malignant (Benign: goedaardig 

 

Roze = weefsel van oorsprong en daarin is er een goedaardig gezwel ontstaan. De kleur is meer de 

differentiatie. Ze lijken nog vrij goed op de cel van oorsprong. Er is een over proliferatie, maar beperkt 

verlies aan differentiatie.  

Begrip goed aardige tumor betekent niet dat het zonder probleem of risico is! Vb. tumor in de hersenen 

die op inoperabele plaats zit. Een goedaardige huidtumor is dan weer géén probleem.  

 

Hier dan weer een kwaadaardige tumor, de proliferatie is nog minder gecontroleerd. De kleur wordt hier 

anders weergegeven, wat betekent dat er een groter verlies aan differentiatie is. De cel lijkt bijna niet 

meer op de cel van oorsprong. Sommige cellen kunnen in de bloedbaan terecht komen en aanleiding 
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geven tot metastase. Op afstand gaan ze zich nestelen. Vb. een darmkanker, je ziet vaak uitzaaiingen van 

darmkanker in de kever. En dit is typisch voor kwaadaardige tumoren. Wat ook typisch is, is dat deze 

destructief zijn, ze gaan ingroeien en echt vernielen. Een invasieve tumor, zeer snelle proliferatie, veel 

minder differentiatie en metastase.  

Kanker is een multi step proces! Accumulatie van celschade.  

Cancer Spread 

• Local spread. 

- Lokale invasie.  

• Direct extension. 

- Longkanker die kan echt gaan doorgroeien in het middenrif. Kankerspreiding buiten het 

oorponkelijke gebied. 

• Seeding  

• Metastasis 

 

 
 

Metastasering: Cellen komen in bloedbaan, gaan meereizen en ze gaan zich van op afstand nestelen. Om 

den duur komt er angeogenese bij, bloedvatvorming. Je ziet dat er in de tumor zelf ok bloedvaten 

beginnen te groeien en dus zichzelf voorziet. Cellen kunnen ook meereizen langs de lymfevaten, via 

bestaande buizen.  

Seeding: Vb. maagkanker in de maagwand en er komen cellen los waardoor ze in de buikholte terecht 

komen. dan kan dat uitzaaiingen geven in de buikwand.  
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Je kan dat ook hebben in de long, dat cellen loskomen en in het vlies rond de longen terecht komen. Is 

dus een andere vorm van uitzaaiing.  

 

Cancer Nomenclature 

 

Indeling van kankers, deze tabel moeten we natuurlijk niet volledig reproduceren. 

Links: Oorsprong van waaruit kanker is ontstaan. Benoemd naar weefsel van oorsprong. 

Midden: Goedaardig.  

- Uitgang -oma. 

Rechts: Kwaadaardig, kanker tumoren.  

- Uitgang: Carcenoom. Kanker die uitgaat van epitheelcellen, dekcellen dus 

- Uitgang: Carcomen. Kanker die uitgaat van steuncellen en tussenweefsel.  

Maar bovenstaande nomenclatuur is niet consistent. Vb. melanoma, je zou denken dat die goedaardig is. 

Maar de volledige naam is eigenlijk een maligne melanoma. Maar normaal gezien is -oma dus wel 

goedaardig.  

Tumor staging (Stadium bepaling).  
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Voor de verschillende tumoren is dit anders. 

We moeten weten dat men adhv van onderzoek, vb caloscopie gaat kijken of er een tumor is. Maar dan 

heb je ook nog stadium bepaling om te kijken hoe ver die tumor al zit.  

Staging: 

- De omvang, hoe groot is hij. 

- Waar zit hij? 

- Spreiding in de zin van of er uitzaaiingen zijn naar bepaalde lymfevaten of via bepaalde 

bloedbanen.  

Als iemand volledig gemetastaseerd is dan ga je niet veel bereiken met die lokale tumor gewoon te 

verwijderen. Hier is dus ene andere therapie nodig dan bij een tumor die in een vroeg stadium zit.  

TNM Classification System 
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T = Slaat op de tumor.  

Tis = Insitu. Eigenlijk het beste wat je kan overkomen. Vb. een darmkanker en men ziet bij een caloscopie 

een carsenoma insitu. Men gaat dat daar uithalen en men ziet dan met de microscoop dat het basale 

membraan niet doorbroken is. Met het weghalen is die persoon genezen.  

T1, T2, T3, T4: Hoe groter de tumor, hoe agressiever, hoe hoger dat getal. 

N: Lymfeknoop, stations op lymfevaten. Wanneer men aan staging doet zal men kijken of de regionale 

lymfeknopen betrokken zijn. Om te kijken of er uitzaaiingen zijn via de lymfevaten.  

N1, N2, N3: Afhankelijk van welk orgaan wordt een nummer toegekend. Hoe hoger dit getal hoe 

ernstiger de tumor.  

M0: Géén metastase, geen uitzaaiing.  

M1: Metastase. Naar welk orgaan dit is, is weer afhankelijk van het type tumor.  

Manifestations of Cancer  

• Symptomen natuurlijk afhankelijk van de soort kanker natuurlijk!  

• Lymphadenopathy. 

- Het opgezet zijn van de lymfeknopen, maar NIET hetzelfde als uitzaaiing in de 

lymfeknopen.  

• Fever. 

• Anorexia general. 

• Cachexia  

- Zie foto hieronder.  

• Palpable mass  

- Een voelbare massa. Maar is natuurlijk niet altijd even voelbaar.  

• Loss of tissue function-variable depending upon site.   
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• GENERAL: We doen een immuunrespons op deze niet lichaamseigen cellen.  

Cachexia  

 

Uitgemergeld en wegteren. Eetlust die geremd is én kwaadaardige tumor die veel energie vergt.  

Skin Cancer 

 

Mensen hebben Nevus, een geboortevlek of moedervlek. In Het Engels noemt men dit ook wel een 

mole. Plekken waar er ene verhoogde kans bestaat op het ontwikkelen van een maligne melanoom. Men 

heeft een soort ABCD ontwikkeld als een soort memotechnisch middel voor het ontdekken van een 

abnormale nevus.  

A: Bij een normale kan je symmetrie herkennen.  

B: Een normale is normaal gezien mooi afgelijnd.  

C: Abnormaal = depigmenteren. Is een teken van verlies aan differentiatie.  

D: Groei van zo’n nevus, typisch groter dan 6 mm. 

E: In dikte te groeien.  

Treatment of Cancer 
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3 possible goals (Meerder doelstellingen die je kan hanteren afhankelijk van het stadium):  

1. Complete radication Treatment of Cancer. 

- ‘Met wortel en al’ 

2. Control continued growth and spread. 

- Groei en spreiding controleren, afremmen.  

3. Reducing symptoms. 

- Meer palliatief, aan de tumor zelf niet veel doen maar misschien wel aan de symptomen. 

- Vb uitgezaaide longkanker met uitzaaiingen tot op bot. Kan veel pijn hebben als die duwt op 

zenuwen, dus die pijn verzachten.  

Treatment of Cancer 

• Chemotherapy. 

- Chemische stoffen die interfereren met de celgroei. Bepaalde fase van celdeling blokkeren, 

de cel in de fase van celdeling doden. Haar uitval: Haarcellen worden ook gedood in proces 

van celdeling. Probleem: Collateral damage van alle snel delende cellen.  

• Radiation. 

• Surgery. 

- Debulking, om vb. overdruk in hersenen te verminderen.  

• Immunotherapy. 

- Moeilijk om te zeggen hoeveel cellen we hebben die gemuteerd zijn. Men probeert dat 

target gemaakt worden om gemuteerde cellen te vernietigen.  

• Hormones. 

- Men test of die cellen al dan niet oestrogeen gevoelig zijn. Als dat zo is dan kan een hormoon 

behandeling gestart worden.  

• Palliative care. 

- Vb. comfort behandeling.  

• Euthanasie 

- Omgaan met uitzichtloze kanker.  
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Chemotherapie: Veel bijwerkingen zoals vb.: 

- Poor wound healing. Dan moet je dus ook niet gaan opereren tijdens een chemotherapie. 

- Immunosuppressie, kan op infectie. Ook de reden voor het feit dat die mensen vaak in 

isolatie moeten omdat ze te weinig witte bloedcellen aanmaken, hebben.  

Prevention of Cancer 

• www.cancer.org  

- Hier staat vanalles op. 

• Avoiding carcinogens (carcinogenen vermijden).  

- Tobacco, alcohol,..  

- Roken: Hoe wij het doen is bizar, de taxen verhogen, vieze reclames, etc … Maar ze wel 

blijven verkopen.  

- Alcohol: Leverkanker, pancreaskanker, keelkanker (bij sterke dranken).  

• Health promotion Prevention of Cancer. 

- Physical activity/obesity. 

• Sunscreen. 

• Microorganisms. 

- Vaccinations.  

▪ Hepatitis B vaccinatie is eigenlijk ook een soort preventie van leverkanker.  

- Carcinogenic microorganisms. 
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▪ Het elimineren van carcinogene micro organismen. Helicobacter pylore, die bacterie 

staat in verband met maagontsteking. Uiteindelijk ook risicofactor op maagkanker. De 

behandeling van maagzweer kan dus ook bestaan uit geven van antibiotica voor het 

bestrijden van die helicobacter én als preventie van maagkanker.  

Application of the Concepts of Altered Cell Proliferation and Differentiation 

• Lung cancer. 

• Colorectal cancer. 

Lung Cancer  

• Pathophysiology.  

• Clinical manifestations.  

• Diagnostic criteria.  

• Treatment. 

Lung Cancer Pathophysiology  

• Leading cause of cancer deaths worldwide.  

• Smoking often implicated  

- Maar ook andere zaken zoals vb. asbest, second hand smoking.  

• Tumors originate most frequently in the epithelial lining of the bronchi, bronchioles, and alveoli. 

- Vooral bronchi, bronhioli.  

- Wanneer tumor groter wordt kan die metastaseren of lokaal uitzaaien. Sommige kankers 

gaan specifiek vaker naar bepaalde organen uitzaaien. Voor longkanker is dit dan bot, lever, 

hersenen. 

• 4 subtypes:  

- Verschil in behandeling en prognose.  

1. Adenocarcinoma. 

2. Squamous. 

3. Large cell carcinomas. 

4. Small cell carcinomas. Degenen met de slechtste prognose.  

Lung Cancer Clinical Manifestations  

• Persistent cough. 

- Soort prikkelhoest door irritatie van hoestreceptoren.  

• Hemoptysis (hemoptoe). 

- Bloed ophoesten. Als tumor groot bloedvat aantast kan de patiënt hier zelfs aan overlijden. 

• Chest pain.  

• Shortness of breath. 

• Dit zijn meer lokale symptomen, maar hiernaast kunnen er ook meer systemische symptomen 

zijn zoals gewichtsverlies, nachtelijk zweten, etc … 

• Paraneoplastische syndromen. Heel complex gegeven. Vb. bij longkanker is een klassiek 

probleem ernstige evenwichtsproblemen, de kleine hersenen die niet meer functioneren. Maar 
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we zien geen uitzaaiingen in de hersenen. Door die immunologie suppressie krijg je gewoon ook 

andere problemen.  

 

Dit is de doorsnede van een long. Longtumor, duidelijk niet gedifferentieerd 

en over geprolifireerd.  

 

 

 

 

Lung Cancer Diagnostic Criteria  

• Chest X-ray/CT/MRI. 

- X-ray: Mét X-stralen.  

- MRI: zonder X-stralen, induceert dus geen kanker.  

• Bronchoscopy. 

- Met een flexibele buis kijken in de bronchi.  

• Tissue biopsy/cytology. 

- Cytology: Door spoeling cellen die losgekomen zijn verzamelen en bekijken onder 

microscoop.  

- Biopsie is echt een stuk weefsel uithalen en onderzoeken.  

Lung Cancer Treatment  

• Based on tumor type.  

• Small cell carcinoma. 

- Chemotherapy omdat de meeste van deze carcinomen gemetastaseerd zijn.  

• Non-small cell carcinoma. 

- Surgery, nu wel mogelijkheid van chirurgie.  

- Chemotherapy 

- Radiation, if surgery not feasible. 

▪ Wanneer chirurgie niet meer mogelijk is zoals vb door ouderdom kan je bestralen 

eventueel in combinatie met chemotherapie.  

• Longkanker heeft een hoge mortaliteit. Na de digansose leeft nog slechts 15% na 5 jaar.  

Colorectal Cancer  

• Pathophysiology. 

• Clinical manifestations.  

• Diagnostic criteria. 

• Treatment. 

Colorectal Cancer Pathophysiology  

• Multiple lifestyle risk factors. 
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- Dus ze zijn modifieerbaar.  

- Ook obesitas en fysieke inactiviteit zijn hier risicofactoren net zoals roken en alcohol.  

- De belangrijkste risicofactor is NIET modifieerbaar en dat is leeftijd!  

- Dus verschillende factoren:  

▪ Leeftijd 

▪ Lifestyle 

▪ Genetisch 

▪ Inflammatoire darm ziekte (IBD).  

 

• Disruption of p53 gene implicated in 3 of 4 cases of colorectal cancer. 

- Mutatie in een tumor supressor gen. Die is bij 3 op de 4 gevallen van darmkanker betrokken. 

Er is dus een inactivatie in deze tumor supressor gen.  

 

• Cellular transformation in mucosal epithelium of the bowel begins at the base of the crypts. 

- Begint in epitheel maar typisch in crypten.  

 

Colorectal Cancer Pathophysiology 

 

De darmwand wordt vernieuwd. Als we de darmwand microscopisch bekijken zitten daar plooien in. In 

de diepte noemt men dat de crypten. In normale toestand zitten er chromosomen die delen in die 

crypten. Bij de eerste stappen richting ontwikkeling van darmkanker ontstaat er een abnormale 

proliferatie, maar nog behoorlijke differentiatie. MAAR dit kan ontaarden in twee grote types: 

1. Goedaardige vormen: 

- Tubular adenoma 

- Villous adenoma 

2. Invasief adenocarcinoma 

- Hier dat dat tumor supressor gen betrokken bij is.  

Normale situatie: In de crypten krijg je celdeling en bovenaan apoptose. Daar is een heel belangrijke rol 

van de genen.  
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Het concept kennen! 

Primaire tumor (T): 

T1, T2, T3, T4:  

Tis: Carcenoma insitu 

Regionale lymfeknopen (N): 

- N0: Geen metastase in de lymfeknopen.  

- N1: Metastase in 1 tot 3 lymfeknopen.  

- N2: Metastase in 4 of meer lymfeknopen.  

Afstands metastase (M): 

M0 = Géén metastase. 

M1 = Wél metastase!  

Staging Based on TNM:  

FOUTJE: Stadium 3A moet T1 or T2, N1, M0. 
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Dit alles wordt ingevoerd voor behandeling en prognose. Vanaf dat iemand uitzaaiingen heeft in de lever 

zit je in het hoogste stadium. 

Colorectal Cancer Clinical Manifestations  

• Change in bowel habits. 

- Kan gaan van obstipatie tot de exponent, nl een echte darmobstructie. Kan ook omgekeerde 

zijn, dat zenuwstelsel geprikkeld wordt en dat de patiënt constant naar toilet moet.  

• Occult or frank blood in stool. 

- Zichtbaar rood bloed.  

• Abdominal pain  

• Bowel obstruction. 

- Darm obstructie, men doet onderzoek en men vindt een tumor.  

• Anemia. 

• Er kunnen ook systemische symptomen zijn zoals vb gewichtsverlies.  

Colorectal Cancer Diagnostic Criteria  

• Digital rectal examination. 

- Rectal touché: Je kans soms met je wijsvinger de tumor gewoon voelen zitten. Je voelt bij 

wijze van spreken een soort krater. Als je dat voelt moet dat natuurlijk verder onderzocht 

worden.  

• Colonoscopy. 

Colorectal Cancer Treatment 

• Surgery. 

- Goeie prognose als het niet uitgezaaid is.  

• Chemotherapy. 

- Als het uitgezaaid is kan men combinatie van chemo en radiatie gebruiken.  

- De dag van vandaag lagere drempel om een beetje chemotherapie te geven bij micro 

metastase.  

• Radiation. 
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12.05.2017 

LES 9 

= Extra herhalingsles/vragenles 

Vorm van het examen 

 

- Bundel met vaak tekeningen waar dingen uitgewist zijn die je dan moet invullen.  

- 40 meerkeuzevragen met 3 antwoordmogelijkheden.  

- Je moet 27/40 halen om te slagen.  

- Meestal 10 ongeveer over etiologie (oorzaak), 10 vragen over de mechanismen, 10 vragen over 

de klinische symptomen en 10 vragen over de behandeling. Verschilt soms een beetje want soms 

ook 2 in 1 vraag maar is ongeveer wel zo.  

- Aantal vragen is ook proportioneel volgens hoeveelheid stof, er zullen dus uit de grotere 

hoofdstukken meer vragen komen dan uit de kleinere hoofdstukken.  

- Stelt af en toe eens een anatomievraagje ook. Hieronder enkele voorbeeldvragen van de prof 

zelf, er werden geen vragen ingestuurd door studenten zelf, dus enkel dit werd overlopen in de 

les. 

Vraag 33. Welke uitspraak is FOUT in verband met de aandoening van de vrouw op de foto in bijlage?  

 

A. Ze vertoont exoftalmie en struma 

B. Ze leidt meest waarschijnlijk aan een auto-immuunziekte 

C. Levenslange substitutie met L-thyroxine (= levothyroxine) is noodzakelijk 

Vrouw heeft uitpuilende ogen  dat is exoftalmie  bedoeling dat je dit begrip kent dus. 

Struma = of prop = opgezette schildklier (dit kan je niet echt zien of ze dit heeft, maar is ook 

niet meteen fout dus antwoord 1 kan juist zijn) 

Op die foto moet je eigenlijk op zicht weten dat ze de ziekte van graves heeft  schildklierziekte, 

bedoeling dat je dat op de foto herkent. Ziekte van Graves is een auto-immuunziekte dus 2 is ook juist. 

Het zal ook nooit gaan over meest waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk. Antwoord 3: L-thyroxine is het 

schildklierhormoon zelf, dit ga je niet geven aan iemand met hypertheryodie want die heeft al te veel 

van dat hormoon. Substitutie betekent ook hetgeen wat de patiënt te kort heeft aanvullen. 

 

Vraag 29. Welke uitspraak is JUIST in verband met immuunresponsen? 

 

A. Een virale infectie lokt een inflammatoire reactie uit evenals een cytotoxische én humorale 

immuniteitsreactie 

B. Een virale infectie lokt een inflammatoire reactie uit 

C. Een virale infectie lokt zowel een cytotoxische als humorale immuniteitsreactie uit 

- Inflammatie is een ontstekingsreactie die bij een infectie voorkomt, niet hetzelfde maar 

inflammatie komt wel voor bij een infectie. Virus heeft een cel nodig om zich in te vormen, 

bacterie niet, bacterie is cel op zich. Bij een virusinfectie zal er enerzijds een antilichaam respons 
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zijn en anderzijds zullen vernietigd worden door cytotoxische …  A is juist. 

 

Vraag 22. Welke uitspraak is FOUT in verband met de hartfysiologie? 

 

A. De tricuspidalis klep steekt tussen rechter voorkamer en kamer. 

B. Er zijn 3 takken die de perfusie van het hart voorzien: 2 rechts en 1 links 

C. De T- golf op het EKG komt overeen met de repolarisatie van de ventrikels 

- A: we hebben 4 hartkleppen, A is juist moet je gewoon weten. 

- B: 2 grote takken links en rechter coronair rechts kan je zien op de tekening met het hart, het is 

dus niet wat er hier staat  deze is fout. 

- C: 3 golven  P-golf is depolarisatie, QRS depolarisatie van de kamers, T is repolarisatie van de 

kamers?? Niet heel zeker of ik het juist overgenomen heb dit. 

Prof geeft al 8 jaar de cursus en in eerste zit is er meestal maar 10% niet geslaagd. Als je het geleerd hebt 

zal je geslaagd zijn. Schema’s kunnen ook gevraagd worden dus niet te veel overslaan omdat je denkt dat 

dat toch niet gevraagd kan worden.  

 

 EN DAN    

 


