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Begrippenlijst fysiopathologie 
Inleiding tot fysiopathologie 

Ziekte = verstoring van het functioneren van cel, weefsel, orgaan of orgaansysteem 

Anatomopathologie = structurele veranderingen doorheen ziekte, diagnostische taak van 

weefselstalen en vocht 

Primaire preventie = je wil voorkomen dat een ziekte zich zal voordoen 

Secundaire preventie = vroegdetectie, er is een aandoening aanwezig, maar de persoon in 

kwestie weet het nog niet 

Tertiaire preventie = dit gaat meer over de revalidatiestituatie na een bepaalde ziekte, waar 

je gaat proberen complicaties te voorkomen, je probeert het verspreiden van de ziekte te 

voorkomen 

Fysiopathologie = studie van de functionele verandering die optreedt in het lichaam als 

resultaat van een stoornis, ziekte en verwonding 

Stoornis (disorder) = leidt tot symptomen en functionele veranderingen, bv. suikerziekte 

Ziekte (disease) = structurele veranderingen met schade, bv. migraine 

Pathogenese = ontstaansgeschiedenis van een ziekte 

Risicofactor = factor die de toegenomen waarschijnlijkheid op het oplopen van een ziekte 

op lange termijn weergeeft 

Uitlokkende factor = factor die de toegenomen waarschijnlijkheid op het oplopen van een 

ziekte op korte termijn weergeeft 

Pathogeen = ziekteverwekkend micro-organisme 

Idiopathisch = er is een oorzaak van de ziekte, maar die is voor ons nog onbekend 

Nosocominaal = je hebt de infectie opgelopen binnen de muren van de gezondheidszorg 

Iatrogeen = ziekte is het gevolg van een medische of verpleegkundige handeling 

Remissie = iemand heeft symptoomvrije episodes 

Exacerbatie = toename van klachten 

Morbiditeit = vermindering van levenskwaliteit 

Epidemiologie = studie van een ziekte in de populatie 

Incidentie = kans dat een aandoening zal voorkomen binnen een bepaalde populatie 

Prevalentie = hoeveel procent van de populatie op een bepaald moment de aandoening 

heeft 

Endemisch = ziekte die altijd aanwezig is in een bepaalde samenleving 

Epidemisch = ziekte die niet altijd aanwezig is in een bepaalde samenleving, maar gaat 

typisch over erg besmettelijke aandoeningen 

Pandemisch = wereldwijde epidemie 

Gestoorde cel- en weefselfuncties 

Myocard = hartspier die voor contractie zorgt 

Myocyt = hartspiercel 

Atrofie = celvolume is verkleind 

Hypertrofie = celvolume is toegenomen 

Hyperplasie = toename van het aantal cellen 

Metaplasie = wijziging van een normaal celtype (structuur) naar een ander normaal celtype 

Dysplasie = wijziging van een normaal celtype (structuur) naar een afwijkend celtype 
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Endogeen = afkomstig van binnen in het lichaam zelf 

Exogeen = afkomstig van buiten het lichaam 

Necrose = gangreen, celdood die onverwachts komt, door het feit dat de inhoud van de cel 

vrijkomt, gaat het gepaard met inflammatie (ontsteking), het is een gestoord proces, 

gerelateerd aan de verwonding van de cel 

Apoptose = geprogrammeerde celdood, het is een gecoördineerd proces 

Primaire hypertrofische cardiomyopathie = toegenomen volume van de hartcelspieren, er zit 

geen andere oorzaak achter behalve dat het een genetische basis heeft; verbonden met 

plotselinge dood 

Secundaire hypertrofische cardiomyopathie = toegenomen volume van de hartspiercellen 

met hoge bloeddruk of stijve aorta klep als oorzaak 

Forward failure = het hart kan niet het benodigde volume naar voren transporteren 

Backward failure = er treedt stuwing op, omdat het bloed het hart niet in kan of de verkeerde 

kant op wordt gepompt 

Holter monitoring = registreert de hartslag 24u aan een stuk 

Betablokkers = geneesmiddelen die zowel de hartfrequentie als de contractiekracht doen 

dalen, heeft als effect dat de bloeddruk daalt 

Acromegalie = abnormaal grote handen en voeten door een teveel aan groeihormoon 

Conisatie = wegnemen van een kegelvormig stukje in de transformatiezone van de 

baarmoederhals onder verdoving 

Inflammatie en weefselherstel 

Neutrofielen = granulocyten die geen kleurstof opnemen, belangrijk bij inflammatie; ze 

fagocyteren (opnemen van cellen die kunnen omhullen en opnemen d.m.v. fagocyten, bv. 

witte bloedcellen); kunnen zaken opruimen 

Eosinofielen = granulocyten die rood kleuren bij eosino, bv. bij acute infecties 

Basofielen = granulocyten die rood kleuren bij basofiel, deze weefsels rijpen uit tot mastcellen, 

die ook korrels bevatten met histamine, belangrijk bij allergische reacties 

Natural killer cells = lymfocyten die een belangrijke rol spelen bij het immuunsysteem; kunnen 

rechtstreeks, op een niet-specifieke manier zien dat een cel geïnfecteerd is of een tumor 

heeft en die gaat deze proberen vernietigen 

Cytokine = cel die andere cellen tot bewegen zal aanzetten 

Vasculaire respons = chemische mediatoren zorgen ervoor dat bloedvaten openen en de 

haarvaten doorgankelijker worden, normaal zitten de bloedvaten mooi dicht en wordt alles 

in de bloedbaan gehouden, bij inflammatie kan alles uit de bloedbaan, er gaat meer 

bloedstroom naar de beschadigde regio 

Cellulaire respons = door de gradiënt van de chemische stoffen zijn andere cellen in staat 

om stroomopwaarts te zwemmen en ze worden chemisch aangetrokken naar de plaats van 

de schade (chemotactisch), dan gaan ze plakken aan de wand (cellulaire adhesie), waarna 

ze door de wand migreren (cellulaire migratie) 

RICE protocol = behandeling van inflammatie via Rest, Ice, Compression, Elevation 

Pannus = synoviale membraan is beginnen woekeren, het beschadigt het gewricht, het 

kraakbeen en het onderliggende bot 

Fibrose = intern litteken, die stug weefsel maakt waardoor het gewricht minder mobiel wordt 

Ankylose = kraakbeen is volledig weg en je gewricht komt vast te staan 
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Malalignment = ontwrichting van de vingers, waardoor ze verplaatst zijn, typisch weg van de 

duim 

Auto-antilichaam = een antilichaam gericht tegen iets van jezelf 

Artritis = ontsteking van de gewrichten, bv. wegens reumatische aandoeningen 

Artrose = aandoening aan het kraakbeen in de gewrichten wegens slijtage 

Skip lesions = inflammatie in een orgaan, maar niet in het hele orgaan, het skipt bepaalde 

stukken om dan weer wel een stuk met inflammatie te hebben 

Endoscopie = onderzoek van het inwendige van de mens 

Wijzigingen in de immuniteit 

Dendritische cellen = kunnen vreemde partikels opnemen, het afbreken en brengen het dan 

naar het oppervlak, ze doen dan aan antigenpresentatie 

Macrofagen = zijn in staat grote partikels op te nemen en doen dan ook aan 

antigenpresentatie 

Cellulaire immuniteit = T-lymfocyten en hun producten; cytokines 

T-lymfocyten = T staat voor thymus/zwezerik, een orgaan dat bij volwassenen al verdwenen 

is, maar bij de rijping en ontwikkeling van het immuunsysteem is het belangrijk 

- T-helpercellen 

- T-cytoxische cellen = cellen die andere cellen kunnen kapot maken 

CD4 = cluster of differentiation 4, teller voor T-helpercellen 

CD8 = cluster of differentiation 8, helpt T-cytoxische cellen  

Adenoïden = neuspoliepen, woekering van het immunologisch weefsel 

Humorale immuniteit = B-lymfocyten en hun producten; de antistoffen 

B-cellen = lymfocyten in het beenmerg, die kunnen uitrijpen tot plasmacellen in de 

bloedbaan, wat een antilichaam producerende b-cel is; wanneer antilichamen in de 

bloedbaan komen, maken B-cellen immunoglobines aan; ook geheugencellen zijn een vorm 

van B-cellen 

Immunoglobines: 

- IgG = antilichamen die van moeder op kind worden overgedragen via de placenta, dit is 

  de meest voorkomende immunoglobine; het ene kind heeft andere antilichamen dan het 

  andere kind, afhankelijk van de memory cells 

- IgA = antilichamen die via borstvoeding worden overgedragen, beschermt het kind nog 

  meer 

- IgM = antilichamen die snel geproduceerd worden in de vroegste fase van inflammatie, 

  IgG komt later te hulp schieten en neemt dan de fakkel over 

- IgE = mastcellen en energie, speelt een rol bij parasieten en allergische reacties 

Histocompatibiliteitscomplex = complex van eiwitten, geproduceerd door menselijke 

leukocyten antigen (HLA), in de context van weefsel transplantatie, waarbij je 

immuunsysteem het als lichaamsvreemd herkend en zo het orgaan zal verstoten 

- MHC1 herkennen CD8 en interageren met elkaar, MHC1 vind je op elke kern 

- MHC2 herkennen en interageren met CD4, MHC2 vind je op cellen die aan 

  antigenpresentatie doen 

Actieve immuniteit = immuunsysteem gaat antilichamen maken in respons op een antigen, 

bv. vaccinatie 

Passieve immuniteit = immuniteit wordt aan je gegeven, bv. transfer van moeder op kind 
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Host defense failure = gastheer kan virus niet buiten houden 

Hypersensitiviteit = onaangepaste, overdreven immuunresponsen 

- type 1: vormt een allergie 

- type 2: antilichaam-gemedieerde hypersensitiviteit reactie 

- type 3: immuuncomplex gemedieerde reactie 

- type 4: cytotoxische T-lymfocieten gemedieerde vertraagde hypersensitiviteit reactie 

Auto-immuniteit = immuunsysteem gaat tegen een antigen van jezelf optreden 

Allo-immuniteit = immuunreactie tegen antigenen van een ander individu van dezelfde soort 

Antigenetische variatie = virus verandert steeds, waardoor de antigenen variëren en het virus 

door het immuunsysteem kan sluizen 

Virale latentie = virus gaat in een soort inactieve periode, waarbij het zich niet vermenig-

vuldigd en het voor het immuunsysteem even niet zichtbaar is 

Inter-leukine = communicatiemolecule tussen twee witte bloedcellen 

Cross-linking = twee antilichamen binden alle twee op het antigen 

Anafylaxie = snelle, ernstige allergische reactie, die tot een levensbedreigende situatie kan 

leiden 

Lysis = kapot maken van de rode bloedcel 

Atopie = iemand die aan meerdere allergenen gevoelig is 

Graft rejectie = de afweercellen van de gastheer stoten het transplantaat af 

Graft vs. host disease = vorm van allo-immuniteit, waarbij de afweercellen van het 

transplantaat het weefsel van de gastheer aanvallen 

Plasma viremia titer = aantal virussen in de bloedsomloop 

Klinische latentie = je hebt geen symptomen, maar bent wel drager 

Immunosuppressie = onderdrukken van immunologische verschijnselen om ongewenste 

reacties te voorkomen 

Candida = voorbeeld van een fungale gist infectie, kan je in je mond of vaginaal krijgen, 

heeft te maken met dat je je bacterieën kapot maakt 

Pneumocystis pneumonia (PCP) = vorm van longontsteking 

Kaposi’s sarcoma = goedaardige tumor die men bijna enkel ziet bij AIDS-patiënten 

AIDS dementia complex (ADC) = onbehandelde AIDS-patiënten kunnen een soort dementie 

ontwikkelen 

Urticaria = rode, jeukende bollen op de huid 

Angioedema = gezwollen ogen of zwelling in de keel 

Edema = zwelling 

Hypotensie = lage bloeddruk 

Hypertensie = hoge bloeddruk 

Infectie 

Infectie = staat van cellulaire weefsel of orgaan destructie, die ontstaat door een invasie van 

micro-organismen 

Prodromale fase = je krijgt de eerste vage symptomen, voor het uitbreken van een ziekte, 

deze vage symptomen zijn niet specifiek voor een bepaalde ziekte; in sommige gevallen zal 

hierna de ziekte nooit volledig uitbreken 

Fulminante hepatitis = acute hepatitis B, die zo agressief wordt dat het de lever volledig 

aantast 

Levercirrose = door chronische hepatitis kan je levercellen verliezen door necrose; de lever 

krimpt hierdoor en is onregelmatig van oppervlak 
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Hepatomegalie = abnormaal vergrote lever 

Icterus jaundice = geelzucht 

Clay stools = het pigment van de stoelgang is niet meer aanwezig, de stoelgang is zeer bleek 

Wijzigingen in cellulaire proliferatie en differentiatie 

Proliferatie = genereren van nieuwe cellen via deling 

Differentiatie = cel zal uitrijpen (en niet meer delen) 

Progenitor cellen = stamcellen die uitgerijpt zijn (gedifferentiëerd) en onderweg zijn om een 

target cel te worden 

Autonomie = excessieve (ongecontroleerde) proliferatie 

Anaplasie = verlies aan differentiatie 

Mutator genen = genen die instaan voor herstel van gemuteerd DNA 

Oncogenen = kankergenen coderen voor eiwitten die belangrijk zijn in de regeling van 

celgroei, verhinderen celdood 

Tumor suppressie genen = remmen celgroei 

Carcinogene agent = factor die in staat is je DNA te muteren 

Ataxia telangiectasia = erfelijke aandoening van de zenuwen en het afweersysteem door 

mutatie in mutator genen, zorgt voor abnormale proliferatie, rode ogen en een verhoogde 

kans op kanker 

Precancerose = afweersysteem is ongemerkt verzwakt, hierdoor kan het zijn dat je al in een 

proces van het ontwikkelen van een kwaadaardige kanker bent gekomen, maar verdere 

evolutie kan je nog voorkomen 

Carcinogenese = beschrijven van het ontstaan, groeien en uitzaaien van een kanker 

Metastase = seeding, uitzaaiing 

Metastaseren = bepaalde cellen kunnen met de bloedbaan meereizen en gaan zich dan op 

afstand nestelen 

Angiogenese = tumoren verbruiken veel energie en zorgen ervoor dat er nieuwe vorming van 

bloedvaten is om aan die energie te voldoen 

Angiografie = bloedvaten visualiseren 

Lymphadenopathie = opgezwollen lymfeklieren 

Cachexie = extreme magerheid, uitgemergeldheid 

Chemotherapie = medicatie die probeert de snel delende cellen in een celcyclus te doden 

Bestraling = a.d.h.v. ioniserende straling de proliferende cellen, waarbij het DNA gerepliceerd 

wordt en kwetsbaarder is, kapot maken 

Brachytherapie = heel lokale bestraling inplanten 

Systemische bestraling = injecteren van radioactieve moleculen bij schildklierkanker, het 

lichaam zal zelf een evenwicht proberen zoeken 

T-celgebaseerde therapie = vorm van immunotherapie, T-cel van de patiënt afnemen, 

modificeren en terugplaatsen 

Curatieve behandeling = de ziekte valt te genezen 

Hemoptysis/hemoptoe = bloed in het slijm bij het hoesten 

Paraneoplastische symptomen = aantasting van een ander orgaan door de nieuwe 

antilichamen, geen gevolg van kanker zelf, maar is er wel aan gerelateerd 

CT-scan = meer gedigitaliseerde X-ray met X-stralen 

MRI = Magnetic Resonance Imaging, techniek waarbij je een magnetisch veld gebruikt om 

watermolecules te oriënteren, als ze terug op hun plaats gaan staan, wordt er een beeld 
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ontwikkeld; maakt geen gebruik van ioniserende straling 

Bronchoscopie = met een camera in de luchtwegen gaan kijken 

Biopsie = onder microscoop bekijken 

Cytologie = losgekomen cellen verzamelen 

Broncho alveolaire lavage = vloeistof in de luchtwegen brengen, spoelen en hierin kijken of je 

losgekomen stukjes van een tumor kan vinden 

Coloscopie = kijkonderzoek van de dikke darm via een lange buis met camera 

Diabetes Mellitus 

Pancreatische acinus = een systeem van klieren en buisjes, de kliercellen voeren via buisjes 

pancreassap af dat in de darm gemengd zal worden 

Type 1 diabetes = jeuveniele diabetes, je maakt te weinig insuline aan (vooral kinderen) 

Type 2 diabetes = gelinkt aan obesitas, insuline resistentie 

Zwangerschapsobesitas = insuline resistantie die ontstaat tijdens de zwangerschap 

Secundaire diabetes = diabetes door een andere aandoening 

Pancreatitis = ontsteking van de pancreas door alcoholmisbruik 

Hyperglycemie = te veel suiker in het bloed, bv. omdat insuline onvoldoende aanwezig is om 

de suiker te doen binnen gaan in de cellen, zorgt voor vermagering 

Hyperketonemie = te veel ketonen 

Ketoacidose = verzuring door een teveel aan ketozuren, dit geeft symptomen i.v.m. diabetes 

Gluconeogenese = er wordt nieuw glucose gevormd uit aminozuren (eiwitten) als men geen 

suiker binnen krijgt 

Lipolyse = vetweefselafbraak 

Polyfagie = overdreven voedselinname 

Glucoserie = ingenomen glucose terug uit plassen 

Osmotische diurese = overmatig urineren door de aanwezigheid van glucose, die water 

aantrekt 

Polyurie = overmatig urineren 

Polydipsia = overdreven veel drinken 

Iethargy = vermoeidheid 

Geglycocileerde hemoglobine = een rode bloedcel heeft geen kern, het is een zakje van 

hemoglobine (eiwitten) die normaal zuurstof transporteren, als er veel suiker in het bloed 

aanwezig is, zal het binden aan de hemoglobine 

Fasting Plasma Glucose = in een nuchtere toestand bloed afnemen en kijken hoeveel suiker 

er in zit, waarde boven 126mg/dl is diabetes 

Orale Glucose Tolerantietest = iemand een suikerbelasting geven door een glas water met 

glucose te laten drinken en twee uur later de bloedwaarden checken, waarde boven de 

200mg/dl is diabetes 

Nefropathie = aantasting van de nieren 

Neuropathie = zenuwaantasting 

Perifere vasculaire ziekte = etalage benen, mensen die slagaders in de benen aangeslibd 

hebben, als ze lang stappen, gaan ze even moeten stoppen 

Teratogeen = niet lichaamseigen stoffen, kunnen aanleiding geven tot aangeboren 

afwijkingen aan de foetus 

Hyperglycemia hyperosmolar nonketotic syndrome (HHNK) = hoge suikerspiegel, de patiënt 

zal dehydrateren en hierdoor kan hij ook in een hyperosmolaire coma geraken 
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Microvasculaire complicaties = aantasting van de kleine bloedvaten, bv. retina, nieren,... 

Macrovasculaire complicaties = aantasting van de grote bloedvaten, daar kunnen zich 

plaques in vormen, hoge suiker bevordert de vorming, dit kan je vat vernauwen, soms scheurt 

het, dan krijg je plotse klontervorming 

Ulcera = zweer in de maag, darm of huid 

Gewijzigde ventilatie en diffusie 

Epiglottis = strotklep, als je slikt zal deze klep de luchtpijp afdekken en zorgt ervoor dat 

voedsel niet in de luchtpijp terecht komt 

Esophagus = zorgt ervoor dat voedsel dat je inslikt richting de slokdarm gaat en niet richting 

de luchtpijp 

Pleura = dubbelbladige longvlies (vesceraal en pariëtaal), tussen de twee bladen zit er een 

beetje vocht, de vliezen kunnen hierdoor dus tegen elkaar glijden en maken het ademhalen 

vlot 

Pleumothorax = iets doorprikt de longbladen en lucht kan vanuit de long de virtuele ruimte 

vullen, de long zal weggedrukt worden 

Diafragma = middenrif, dit is de belangrijkste ademhalingsspier, de longen gaan zich vullen 

en legen door contracties van het middenrif 

Ventilatie = lucht in en uit de longen bewegen 

Diffusie = in de long zelf worden zuurstof en CO2 uitgewisseld 

Perfusie = bloeddoorstroming 

Respiratie = celademhaling, zuurstof wordt via de bloedbaan naar bepaalde weefsels 

gebracht, daar gebruiken cellen zuurstof voor basisprocessen, CO2 komt vrij door de 

verbranding van bijvoorbeeld suiker en CO2 moet weg 

Endotheel = cellaag die de binnenzijde van een bloedvat van een capillair gaat bekleden, 

het is de kern van de cel 

Surfactant = binnenkant van het alveolus, waardoor het alveolus open wordt gehouden 

Inspiratie = inademen om zuurstof te verkrijgen, unidirectioneel van hoge naar lage druk, je 

creëert onderdruk in de longen waardoor de lucht binnenstroomt, grootte van de borstholte 

verandert om de gradiënt van de druk te veranderen 

Expiratie = verwijderen van carbondioxide uit het lichaam via de longen, het diafragma en 

external intercostal muscles ontspannen, door de zwaartekracht en elastische processen 

neemt het allemaal vanzelf terug de oorspronkelijke rustpositie aan, de druk binnen stijgt en 

de gradiënt is omgekeerd, de lucht stroomt van binnen naar buiten 

Spirometer = techniek om de longfunctie te testen 

Getijvolume = terugvolume, aantal liter dat je normaal gezien in en uit ademt (0,5l) 

Vitale capaciteit = het verschil tussen wat je maximaal kan inademen en wat je maximaal 

kan uitblazen 

Forced expiratory volume (FEV) = één seconde waarde (ESW), volume dat je op één 

seconde kan buitenkrijgen 

Residueel volume = volume dat in de longen blijft 

Totale longcapaciteit = vitale capaciteit optellen bij het residuele volume 

Zuurstofsaturatie = zuurstof bindt zich aan hemoglobine 

Saturatiegraad = de maat van hoeveel procent van je maximale saturatie je hebt bereikt, het 

gehalte van zuurstof in je bloed (meestal minstens 95%) 

Longembool = klonter die niet in de long zelf is ontstaan, de klonter blijft steken en een deel 

van de long wordt niet meer geperfundeerd, je krijgt zo een long waar een bepaalde zone 

geen bloedtoevoer meer krijgt, je krijgt ventilatie, maar er is geen perfusie en dus geen 

gasuitwisseling 
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Longfibrose = extra veel bindweefsel wordt gevormd ter hoogte van de basale membraan, 

het alveolair membraan is dikker geworden 

Longoedeem = er is geen fibreus weefsel, maar vocht op de longen, dit bemoeilijkt de 

gasuitwisseling 

Hypoxemie = te lage zuurstofspanning in het bloed 

Hypoxie = te lage zuurstofspanning ter hoogte van het orgaan als gevolg van hypoxemie 

Hypercanie = te hoge aanwezigheid van CO2 als gevolg van hypoxemie 

Pneumonitis = ontsteking van de longen 

Dyspnea = subjectief gevoel van kortademigheid 

Orthopnea = objectieve neiging om rechtop te zitten, de patiënt voelt dat hij zo meer 

ademhalingscomfort heeft omdat hij zo de longcapaciteit maximaal kan benutten 

Tachypnea = versnelde ademhaling 

Barrel chest = grote, ronde borstkas, patiënt ademt uit, maar niet volledig in 

Pursed lip breathing = uitademen tegen halfgesloten lippen, puffende ademhaling, zorgt 

voor stijgende druk in de luchtwegen om de kleine luchtwegen open te houden, dit gebeurt 

onbewust en men voelt zich hier comfortabeler bij 

Pulse oximetry = je krijgt een knijper aan je vinger die uit de kleur van de nagelbedden de 

zuurstofspanning kan bepalen 

Tacotache = op borstkas kloppen, zodat je slijmen losklopt en de persoon ze kan ophoesten 

Elastic recoil = de longen hebben een elastische structuur die je kan opblazen en daarna 

weer de oorspronkelijke vorm zullen aannemen, wanneer je uitademt hou je de luchtwegen 

open 

Emfyseem = verlies aan longblaasjes, waardoor je elasticiteit en uitwisselingsoppervlak 

verliest, wanneer je uitademt klappen de longen dicht 

Air trapping = als de longen plat worden kan de lucht er niet meer uit 

Slijmbekercellen = slijm wordt vrijgesteld en stofdeeltjes worden gevangen, je luchtwegen 

worden gereinigd, het is een oppervlakking epitheel, de trilhaarcellen kunnen vernield 

worden 

Cilia = trilharen 

Squamous cel-metaplasie = respiratoire epitheel wordt vervangen door een squamous cel, 

dit is een plaveiselepitheel 

Purulent sputum = etterende, besmette hoest 

Crackles = slijmen die je hoort als je in- en uitademt 

Cyanose = uiting van verminderde zuurstofspanning in het bloed, bv. blauwe lippen of 

blauwe nagelbedden 

Sputum analyse = slijm onderzoeken 

Muconetica = maken slijmen minder taai, zodat ze gemakkelijk opgehoest kunnen worden 

Bronchodilatoren = geneesmiddelen die de contractie kunnen beïnvloeden, vooral 

belangrijk bij astma, maar ook bij chronische bronchitis 

Bronchiale hyperresponsiviteit = bepaalde lucht die je inademt kan leiden tot samentrekken 

van de gladde spieren, er is ook slijmproductie 

Bronchoconstrictie = vernauwen van de luchtwegen doordat ze door gladde spieren dicht 

worden gedrukt 

Remodellering = irreversibele veranderingen aan de bronchuswanden, je kan chronische 

obstructie component krijgen 
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Intrinsieke astma = inspanningsastma 

Extrinsieke astma = allergische astma (inflammatie en type 1 hypersensitiviteitsreactie) 

Impaired mucociliary function = acuut oedeem 

Gewijzigde hormonale en metabole regulatie 

Toeschietreflex = borsten krijgen een drinksignaal, er wordt borstmelk geproduceert en via 

een contractie moet die worden vrijgesteld 

Cretinisme = combinatie van mentale retardatie en groeiachterstand, te behandelen door 

schildklier medicatie 

Stimulatie test = hormoon aan de patiënt toedienen (exogeen) en in het bloed kijken of de 

responsiviteit van het systeem goed werkt, of de hormoonproductie stijgt 

Suppressie test = dexamethason (synthetische cortisone) geven, dan bloed prikken en kijken 

of de eigen cortisone productie erdoor geremd wordt 

Hormone replacement therapy = medicijnen toedienen die het vrijlaten of verplaatsen van 

het hormoon stimuleren 

Hyperthyroïdisme = ziekte van Graves is de meest voorkomende oorzaak, bij deze auto-

immuunziekte wordt een antilichaam geproduceerd dat aan de TSH receptoren bindt, het 

gedraagt zich alsof het TSH is, het stimuleert de TSH receptor, dit zorgt voor een overproductie 

van T3 en T4; de schildklier vertoont een toename in cellen (hyperplasie) 

Goiter = struma, vergrote schildklier, krop in de keel 

Agitatie = onrustige bewegingen 

Palpitatie = subjectief gevoel van hartkloppingen 

Tachycardia = objectieve hartslag boven de 120 per minuut 

Exophthalmos = uitpluilende ogen 

Tyreostatica = geneesmiddelen die de downstream van de hormoonproductie blokkeren, dit 

leidt dan niet tot overdadige hormoonproductie 

Myxedema = door opstapeling van stoffen in weefsels, krijg je een verdikking 

Wijzigingen in perfusie 

Aorta = grootste slagader in het lichaam, output van het hart naar de grote bloedsomloop, 

de aorta ontspringt aan het linker ventrikel en brengt zuurstofrijk bloed naar de verschillende 

weefsels 

Vena cava = het bloed dat vanuit het lichaam terugkeert naar het hart, is zuurstofarm 

Sino atriaal knoop = cellen in de rechtervoorkamer, die een pacemaker functie hebben en 

sturen een signaal uit naar zowel de rechter- als linkervoorkamer, zodat de twee gelijktijdig 

gaan contrageren 

Artrio ventriculaire knoop = bevindt zich op de overgang van de voorkamer naar de kamer, 

gaat de prikkel van de SA knoop even ophouden en doorgeven via de bundel van His, 

zodat de elektrische prikkel gelijktijdig zal aankomen, zodanig dat ze synchroon kunnen 

contrageren 

Polycythemie = te veel rode bloedcellen, waardoor het bloed vicieuzer wordt en minder 

goed stroomt 

Hypovolemie = te klein bloedvolume 

Triade van Virchow = trombose (klontervorming) kan ontstaan doordat de vaatwand is 

beschadigd, de stolling is overdreven of de flow is gedaald 
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Conductie = geleiding van de prikkels in het hart zelf 

Fibrillatie = hartritmestoornis dat leidt tot een hartstilstand door zuurstoftekort, het 

geleidingsweefsel gaat op slag en de spier zal niet meer synchroon reageren, dit geeft dan 

geen pompfunctie, maar een conductiestoornis 

Defibrillatie = poging om de geleiding van de prikkels in het hart te resetten 

Artrium ceptum defect = gat tussen de linker- en rechtervoorkamer, waardoor een deel van 

het bloed naar rechts gaat i.p.v. naar de aorta (aangeboren) 

Ventrikel ceptum defect = gat tussen de linker- en rechterkamer, waardoor een deel van het 

bloed naar de rechterventrikel gaat i.p.v. naar de aorta (aangeboren) 

Klepinsufficiëntie = lekkende klep, op het ogenblik dat de kamers samentrekken zal een deel 

van het bloed kunnen terugstromen, je hartdebiet en slagvolume zullen dalen, als het 

slagvolume daalt, zal de hartfrequentie stijgen om dit te compenseren 

Pallor = bleekheid door de herverdeling van bloed, als je bloed verliest, zal de doorbloeding 

van de huid dit afzetten, de huid kan dit missen 

Doppler ultrasonografie = vorm van echocardigrafie, waarbij men luistert wanneer iets 

gebeurt en wanneer het voorbij is om zo de beweging van rode bloedcellen te visualiseren 

Cardische catheterization = men maakt een insnede in de lies, gaat in de slagader binnen en 

schuift een cathetor naar het hart; dan wordt kleurstof in de ader gespoten en kan je kijken 

of ze doorgankelijk zijn 

Windkepeleffect = de grote slagaders hebben een elastische wand, als het linkerventrikel 

bloed pompt, wordt het bloed vooruit gepompt en gaat de aorta uiteen; de wand wordt 

uitgerekt en dit vraagt wat energie, daarna neemt de aorta terug zijn oorspronkelijke positie 

aan, wat ook een bijdrage heeft voor de voortvloeiing van het bloed, hierdoor valt de druk 

niet terug op 0 (onderdruk) 

Endocart = binnenbekleding van het hart 

Myocart = hartspier 

Epicart = buitenste laag van het hart 

Atherosclerose = voornaamste oorzaak van een hartinfarct, aanslibben van de bloedvaten, 

de pompfunctie van de spier gaat voor een stuk verloren, hoe meer naar de aorta, hoe 

meer er zal uitvallen 

Indigestie = gevoel dat het eten op je maag ligt 

Necrose verklikkers = in het bloed kan je zien welke stoffen afkomstig zijn van het hart, deze 

kunnen enkel komen vanuit necrose 

Fibrinolyse = geneesmiddel dat eiwitdraden knipt, zodat je de klonter kan oplossen 

Nitroglycerine = geneesmiddel dat de coronaire vaten doet openzetten voor meer perfusie 

Nitraten = pleister die continu nitraten vrijgeeft om de bloedvaten te verwijden 

Statines = cholesterolremmers om de nieuwe vorming van klonters tegen te gaan 

Stenting = door een ballonnetje in het bloedvat aan te brengen, wordt het vernauwde of 

verstopte bloedvat verwijd, soms is het nodig om bijkomend een stent in het bloedvat te 

plaatsen 

Cardische bypass graft operatie = wanneer stenting niet lukt, zou men een overbrugging 

kunnen maken om het bloed om te leiden en de klonter te vermijden 

Gewijzigde vloeistof, electrolyte en zuurbasis 

Hydrostatische druk = druk in het bloedvat, door deze druk wordt het bloed voort gepompt 

Osmotische druk = opgeloste delen in het bloed zorgen voor deze druk 

Oncotische druk = vorm van osmotische druk, maar door eiwitten die in de bloedvaten zitten 
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Systolische druk = wanneer het hart samenknijpt (bovendruk) 

Diastolische druk = wanneer het hart ontspant (onderdruk) 

Albumin = eiwit dat in de lever wordt gemaakt, is in de bloedvaten in hoge concentratie 

aanwezig, maakt kracht 

Permeabiliteit = doorlaatbaarheid 

Glucostaat = functie van de lever die ervoor zorgt dat onze suikerspiegels geregeld worden 

Gynaecomastie = ontwikkeling van abnormaal borstweefsel bij jongens en mannen 

Fibrotische reactie = er wordt bindweefsel gevormd 

Vena porta = er komt bloed toe dat zich moet verdelen doorheen de lever, bij levercirrose is 

er een weerstand in de lever tegen de bloedcirculatie door de verstoorde structuur 

Portale hypertensie = in de vena porta zal de hydostatische druk stijgen 

Hepatiet schade = verlies aan leverfuncties 

Ascites punctie = vochtanalyse, het vocht mag geen witte bloedcellen bevatten, er mogen 

ook geen tekenen van inflammatie of infectie zijn, want dan kan het vocht ook in de buik 

komen door een peritonitis (buikvliesontsteking) 

Paracentese = door de buikwand een naald plaatsen met een grote diameter tot in de 

buikholte, maar niet tot in de darmen, om dat vocht dan af te laten 

Peritonale holte = holte tussen de organen in de buikholte 

Diuretica = medicatie die de urine gaat opdrijven, vochtafdrijvers die werken in de nieren 

Gewijzigde voedingsinname 

Hemorrhage = bloedverlies 

Antacida = geneesmiddelen voor mensen met overtollig maagzuur, kan zorgen voor een 

stoornis in ijzerabsorptie 

Hematocriet = percentage van het bloedvolume dat door rode bloedcellen wordt ingevuld 

Mean Corpuscular Volume (MCV) = gemiddeld volume van één rode bloedcel 

Ferritine = maat voor ijzerreserve 

Gewijzigde eliminatie 

Erythropoïtine (EPO) = hormoon dat wordt geproduceerd in de nieren en zorgt voor de 

vorming van rode bloedcellen, kan ook zaken zoals zuurstofspanning detecteren 

Renine = hormoon dat wordt geproduceerd in de nieren en de bloeddruk regelt 

Vitamine D = speelt een rol bij de ontwikkeling van hypertensie en is belangrijk voor 

botgezondheid 

Fistel = verbinding maken tussen slagader en een ader en de rest overslaan, de vorming van 

een fistel vraagt tijd, vervolgens kan je het aanprikken en kan het bloed naar het dialyse 

machine, het bloed zal ook terugkeren 

Shunt = kunststofbuisje, waardoor je iets hebt dat je meteen kan aanprikken, in een acute 

situatie 

Peritonieel dialyse = buikvliesspoeling, waarbij je een enorm uitwisselingsoppervlak hebt dat 

je kan gebruiken 
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