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1. INLEIDING 

Examen: 

- Mondeling examen  

- 4 vragen: 
o 2 hoofdvragen vragen (staat beide op 6 punten) 

▪ Conceptuele vragen (ruime vraag) 
o 1 kleine, meer gerichte/detaillistische vraag (4 punten) 

▪ Kleine stukjes (aantonen dat je het heel goed begrepen hebben) 
o 1 patiënten casus waarbij u interactief van gedachten wisselt over stappen in symptomatologie, 

diagnose en behandeling. (4 punten) 
▪ Casussen die we tegenkomen in de praktijk 

o Medicatie niet echt bij naam kijken (vb. ALS: geen behandeling voor, maar er is wel een medicatie, 
bla bla, bla) 

▪ Moeilijke namen ook niet kennen  
Hoe studeren van dit vak?  

- Begrijpend studeren, nadenken (logisch) van hoe alles in elkaar zit en hoe het mis kan lopen. Niet alle termen 
kunnen uitleggen, maar wel de basisconcepten uitleggen. 

- Enkel de dingen studeren die belangrijk zijn id praktijk.  

- Handboek is handig als toelichting maar geen must om het aan te schaffen.  
 

1.1. EVOLUTIE VAN ZIEKTE IN DE WESTERSE WERELD 

LEVENSVERWACHTING 

- Mensen leven veel langer dan 30 jaar geleden.  

o Volgens WHO is de leeftijd snel toegenomen: 

▪ Medicatie zo goed geworden is, kunnen mensen beter behandeld worden.  

▪ Hierdoor kunnen de mensen ook ouder worden.  

- De levensverwachting is met 5 jaar gestegen tussen 2010-2015.  

MEER EN MEER CONFRONTATIE MET CHRONISCHE ZIEKTEN 

- Vroeger: focus meer op acute ziekte en mortaliteit (hoe ervoor zorgen dat deze mens niet doodgaat).  

- Nu ook de kwaliteit van het leven betrekken. 

- Er worden multiple onderzoeken en behandelingen gedaan.  

o Mensen gaan veel onderzoeken en behandelingen krijgen 

▪ Vb. mensen met kanker/oncologische problemen kunnen lange behandelingen krijgen van 
chemo zodat ze langer kunnen leven.  

- Pijnproblematiek: veel mensen lijden aan chronische pijn.  

o Er bestaan ook pijnspecialisten. Zij zetten zich in om de patiënten te helpen.  
o Men moet de P holistisch bekijken. 

Daarnaast zijn er nog:  

- Maatschappelijke zorg voor mindervalide patiënten 

- Belangrijke lichamelijke-psychische belasting voor patiënten 

- Nieuwe uitdagingen voor het medisch team 

REACTIE 

- Zorgprogramma’s  

o = programma’s die gekoppeld zijn aan een bepaalde aandoening zoals het programma diabetes 

▪ Op het moment dat een patiënt suikerziekte ontwikkelt, wordt hij omringd door een heel 
team zoals huisarts, suikerziektespecialist, verpleegkundige, …. 

- Accreditering: externe audits. Het ziekenhuis moet aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen 

- Multidisciplinair: de zorg van een P is een groepsgebeuren geworden.   

o Ook ikv toenemende mogelijkheden (vb. levertransplantatieprogramma). 

VERANDERNDE RELATIE ARTS-PATIËNT 

- Paternalistisch naar patient-centered model: 

o Vroeger stond de arts op een voetstuk, wat arts zegt is wet, er werd geen 2e opinie gevraagd.  
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o Nu: patiënten veel kritischer, gaan zelf opzoeken op internet, naar meerdere specialisten gaan  

- Multidisciplinaire (‘holistische’) approach primordiaal (essentieel, cruciaal), voor zowel behandeling als 
opvolging achteraf  

 

BASISBEGRIPPEN 

- Mortaliteit: sterfte binnen een bepaalde periode binnen een bepaalde populatie.  
o De impact van de ziekte werd bepaald aan de hand van de mortaliteit. 
o Tegenwoordig gaat het om chronische ziekte.  
o Mortaliteit niet meer zo van toepassing, eerder de morbiditeit. 

- Morbiditeit: welke invloed heeft de ziekte op de kwaliteit van het leven.  
o Dit is een maat voor de invaliditeit die een ziekte met zich meebrengt. Deze twee concepten vallen 

samen in een term.  

- Daly risicofactoren: disability-adjusted life years (WHO): aantal mensen dat sterft aan een aandoening en 
het aantal mensen dat leven met een beperking door ziekte.  

- DALY : YLL (Year of Life Lost) + YLD (Years Lived with Disabilities).  

o Vb. psychiatrische ziekte: het treft jongen mensen en de morbiditeit is zeer hoog. 

- Wat er ook wordt geëvalueerd is het onderzoeken aan wat mensen overlijden.  

o Vroeger was er geen medicatie zoals antibiotica of ruimte om mensen te ondersteunen. Dit zorgde 
voor grootte overlijdenskansen.  

o Verschil tussen landen met een hoog inkomen en landen met een laag inkomen.  

▪ Het ondergewicht, hiv, … → grootse risico voor kinderen in lage inkomstlanden 

▪ Landen met een hoog en middeninkomen: belangrijkste overlijdensrisico: alcohol; obesitas, 
cholesterol, … 

1.2. ONTSTAAN EN TYPES VAN ZIEKTE 

1) Infectieus 
2) Genetisch-congenitaal 
3) Immunologisch-inflammetoir 
4) Toxisch 
5) Degeneratief 
6) Tumoraal (oncologisch) 

1.2.1.  INFECTIEUS 
Infecties kunnen altijd terugkomen. De concepten blijven grotendeels hetzelfde. Er zijn drie soorten infecties 
namelijk bacterieel, viraal en parasitair.  

1.2.1.1. BACTERIEEL 
Een bacterie is een eencellig organisme die ons lichaam binnenkomt. Het lichaam zit vol met bacterie zoals de darm). 
De bacterie hebben we ook nodig voor de normale werking van het lichaam. Sommige 
bacteriën horen er niet te zijn, deze geven aanleiding tot ziekte. Deze kunnen acuut 
zijn of chronisch.  

- Acuut: bacterie komt binnen en die gaat kortstondig en limiteert een ziekte 
veroorzaken en aan de hand van medicatie weer weg gaan.  

- Chronisch: deze kunnen jaren ziekte veroorzaken in het lichaam 

BEHANDELING 
De behandeling is vaak met antibiotica.  

- Antibiotica werkt ENKEL op bacteria.  

o Bij een virus gaat dit dus NIET werken.  

o Sommige bacteriën worden niet behandeld zoals buikgriep. Longontsteking wordt wel behandeld met 
antibiotica.  

- Symptomen verschijnen vaak niet meteen.  

o De bacterie komt in het lichaam en pas na een bepaalde incubatieduur (tijd waarin de bacterie zich 
vermenigvuldigt tot er genoeg bacteriën zijn om je echt ziek te maken) verschijnen pas symptomen 

TRANSMISSIE 
De manier van transmissie of overdracht is iets typisch voor het type bacterie, dus één bacteriesoort kan maar op 
één manier worden overgedragen: 
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- Aerogeen: bacterie gaat nestelen in kleine luchtdruppeltjes en zo van P naar P. Meningokokken geven een 
bacteriële hersenvliesontsteking. Dan moet bijvoorbeeld de volledige crèche behandeld worden.  

- Faeco-oraal: via de mond in contact komt met de stoelgang van iemand anders. Bijvoorbeeld dat de pita-
man zijn handen niet tegoei wast na een toiletbezoek en nadien een pita-broodje bereidt.  

- Seksuele aandoeningen zoals chlamydia.  

DIAGNOSE 
Een diagnose kan gemaakt worden door de bacterie te gaan kweken, door detectie van antistoffen in het bloed 
(serologie: IgM, IgG) of door antigenen in lichaamsvochten. 

Antilichamen zijn typisch voor het type bacterie. Als een patiënt een bacterie heeft gehad, gaat de patiënt een 
afweerreactie ontwikkelen. Zo weet je dat de bacterie er geweest is. 

- Immunoglobuline M: wordt snel aangemaakt maar verdwijnt ook weer snel. Als ze in bloed IgM vinden is dat 
omdat de bacterie nu aanwezig is 

- Immunoglobuline G: wordt later aangemaakt maar blijft levenslang aanwezig 
o Vaccins: stimuleren de ontwikkeling van IgG. Dit zorgt voor een snelle reactie van het 

immuunsysteem als je echt besmet wordt met de ziekte  
 
 

 
- Hemocultuur = bloedkweek: bacteriën worden op voedzame bodem gekweekt.  

- Cultuur: bacteriën worden uitgestreken door een wisser op een schaaltje. Hierdoor wordt de bacterie 
verspreid over het gehele schaaltje. De witte stipjes zijn bacteriekolonies.  

- Antibiogram: de gele kleur zijn bacteriën die zijn gaan groeien. De witte bolletjes zijn verschillende soorten 
antibioticapilletjes. De omgeving wordt helderrood omdat de bacterie aan het sterven is. Hierdoor kan de 
gevoeligheid van de bacterie achterhaalt worden om de juiste antibiotica te geven.  

Er zijn veel kiemen die resistent zijn tegen antibiotica.  

1.2.1.2. VIRAAL 
Een klein infectieus partikel waar een beetje erfelijk materiaal in zit en een kapsel. Een 
virus is primitiever dan een bacterie. Heeft nood aan een cel van de gastheer om te 
overleven en te vermenigvuldigen. De virussen zijn meestal acuut (griepvirus) of soms 
chronisch zoals het hiv-virus.  

BEHANDELING 
De meeste virale infecties gaan moeten uitgeziekt worden, zonder specifieke 
behandeling. Bij griep gaat er koortswerende medicatie en pijnstillende medicatie nemen 
(=symptomatische behandeling). Er bestaan wel behandelingen voor chronische virussen, 
zoals antiretrovirale behandeling bij HIV (=antivirale middelen). 

TRANSMISSIE 

- Aerogeen zoals influenzavirus 

- Faeco-oraal zoals norovirus. 
Norovirus is een typisch voorbeeld voor een zware buikgriep bij ouderen in een rusthuis.  

- Seksueel zoals HIV 

DIAGNOSE 
Virussen kunnen niet op zichzelf groeien, dus een kweek is niet mogelijk. De diagnose kan gesteld worden door 
detectie van antistoffen in het bloed, antigenen of door PCR. PCR is een moleculaire techniek met directe meting 
van virale replicatie.  

1.2.1.3. PARASITAIR 
Parasitaire infecties zijn minder frequent. Parasieten zijn anders dan bacteriën en virussen. Parasieten zijn een 
breedspectrum van organisme die ziekte kunnen veroorzaken. Deze kunnen eencellig zijn zoals malaria of meercellig 
zijn zoals oxyuren. 

BEHANDELING 
De behandeling is door anti parasitaire middelen 
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Foto 1: voorkomen in de darmen die darminfecties veroorzaken. Na veel vermageren, diarree, 
buiklast wordt er aan deze gedacht 

 

 

Foto 2: wormen in de darmen. Witte lijnen zijn wormpjes in de dikke darm.  

OPPORTUNISTISCHE INFECTIE 
Opportunistische infecties zijn Infecties met minder virulente kiemen die bij de 
gezonde patiënt geen infectie veroorzaken, maar wel bij patiënten met 
verminderde immuun afweer. Als de opportuniteit verlaagd is, gaan de onschuldige 
kiemen een mogelijkheid zien en de P ziek maken. Dit zien we vaak bij mensen met 

chemotherapie of met HIV. Deze sterven vaak aan longontsteking o.w.v. een verlaagde weerstand.  

1.2.2.  GENETISCH CONGENITAAL 

- Congenitaal: ziekte die bestaat bij de geboorte, bijvoorbeeld een schoudertje uit de kom van een baby’tje 

- Genetische aandoening: een ziekte die veroorzaakt wordt door een afwijking in het genetisch materiaal 
(DNA). Het is per definitie in meerdere mate direct overerfbaar.  

- DNA: genetisch materiaal van de cel die gebundeld is in chromosomen en genen. Een chromosoom is een hele 
lange draad DNA (dubbele helix) 

 
Chromosomen bestaan uit basen(paren) of nucleotiden; A, T, C, G (adenine, thymine, cytosine en guanine).  Die 
opeenvolging van letters is een code, die verschilt voor elke persoon. Iedereen heeft een unieke opeenvolging. Als 
de cellen gaan delen (continu) wordt het DNA gekopieerd. Op de foto gaat het DNA zich delen en worden ze 
opgesplitst in twee identieke delen. 
Deze basenparen kunnen coderen (afgelezen worden) en per drie basenparen (samen een codon), wordt 1 bepaald 
aminozuur aangemaakt. Volgens de volgorde dat het DNA aangeeft worden de aminozuren achter elkaar geplaatst: 
deze aminozuren vormen dan samen een specifiek eiwit. De lichaamscellen bestaan uit 46 chromosomen (23 
chromosomenparen). 

 
Een gen, een stuk van de DNA ketting, geeft aanleiding tot een bepaald eiwit. Dit betekent dus dat voor hetzelfde 
gen, telkens twee kopieën bestaan: één van vader en één van moeder (allelen).  

- Homozygoot: de twee allelen zijn hetzelfde 

- Heterozygoot: de twee allelen zijn verschillend 
 
Een gen met een mutatie, dat aanleiding geeft tot en foutief eiwit, kan ofwel enkel van 1 ouder worden overgeërfd, 
of van beide ouders. De overerving kan dus dominant of recessief zijn: 

- Dominant: één foutief allel geeft aanleiding tot de ziekte 

- Recessief: de ziekte komt pas tot uiting bij twee foutieve allelen zoals bijvoorbeeld mucoviscidose 
Dit geeft aanleiding tot een ander patroon van overerving 
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Autosomaal dominante ziekte   Autosomaal recessieve ziekte 

!!! ethische kwesties (wat met ongeboren baby’s waarvan we weten dat ze een ziekte hebben!!!) 

1.2.3.  IMMUNOLOGISCH-INFLAMMATOIRE 
Immuniteit: cellen en eiwitten die een rol spelen in de verdediging van het lichaam tegen infecties en andere 
“lichaamsvreemde” substanties.. Dit is dus hetafweermechanisme in ML om zich te verdedigen t.a.v. ziektekiemen, 
bacteriën, virussen, …  

Antigenen: moleculaire structuur (vb kapseleiwit van bacterien) waartegen een specifiek immuunantwoord kan 
worden gevormd. 

Antistof: eiwit, aangemaakt door de plasmacellen in het menselijk imuunsysteem gericht op de herkenning van 
lichaamsvreemde antigenen. 

 

Plasmacellen zijn een onderdeel van witte bloedcellen. In een 
normale situatie: iets lichaamsvreemd komt het lichaam en het 
lichaam verzet zich daartegen. Daarna word je terug gezond. 

Het witte wolkje is een lichaamsvreemde stof. 

 

 

 

1.2.3.1. AUTO-IMMUUNZIEKTE OF INFLAMMATOIRE ZIEKTEN 

- Normaal: tolerantie: het niet opbouwen van een immuunantwoord ten opzichte van een bepaald antigen. Dit 
is de regel voor lichaamseigen antigenen 

- Abnormaal: wanneer de tolerantie voor een lichaamseigen antigeen wordt doorbroken.  
o Lichaam zich gaat keren tegen het eigen lichaam.  
o Het immuunsysteem valt een bepaald deel van het lichaam of organen van het eigen lichaam aan. 

▪ Lever (auto-immuunhepatitis) 
▪ Schildklier (auto-immuunthyroiditis) 
▪ Pancreas (diabetes type 1) 

 

- Uitgelokt worden door een bacterie die sterk lijkt op iets dat van het eigen lichaam is.  
o Hierdoor maakt het lichaam geen onderscheid tussen beide klieren.  

 
Ander inflammatoir type ziekten: 
Exacte pathofysiologie soms niet volledig gekend 

BEHANDELING 
Auto-immuunziekte of inflammatoire ziekten worden dikwijls behandeld met immuunsysteem onderdrukkende 
medicatie: zoals corticosteroïden. Deze zijn gebaseerd op de bijnierschorshormoon cortisol. Dit is zeer krachtig, met 
veel nevenwerkingen 

- Cushing syndroom: centrale vetstapeling, Bisonnek, Maangezicht, Broze en fragiele huid, Diabetes, 
Botontkalking (osteoporose), Gevoeligheid voor infecties 

Er kan ook andere medicatie gegeven worden zoals Azathioprine, cyclosporine, methotrexaat, … 
 
Het gevolg van immuunsysteem onderdrukkende medicatie is dat de patiënt vatbaarder is voor ziektes. 
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1.2.3.2. GLOBULINES 
Globulines: bloedziekten, immuunziekte, infectieziekten. 

- Eiwitten in bloed: -globulinen 
- Immunoglobulinen (Ig), antistoffen 

- Dragers van immuniteit 

- Geproduceerd door B-lymfocyten 

- IgM: vroegtijdig, verdwijnend 
- IgG: levenslange immuniteit 

- IgE: allergie 

1.2.3.2.1. ALLERGIE  

Allergie is een symptomatische immunologische gemedieerde overgevoeligheidsreactie tegen een lichaamsvreemde 
ongevaarlijke stof (allergeen). 

 
- Het allergeen komt het lichaam binnen. 

o  De B-cel makt IgE aan (= sensitisatieproces).  
o Het IgE zet zich vast op de mastcel. 

▪ Veel imuuncellen in lichaam worden geactiveerd en er komt histamine vrij.  
o Histamine zorgt voor zwelling, jeuk, openzetten van de bloedvaten.  
o Dit zijn potentieel levensgevaarlijke reacties zoals blokkade van de luchtwegen door zwelling, 

anafylaxie (=bloeddrukval).  

- Netelroos is een voorbeeld van allergie 

- Astma is de manifestatie van de luchtwegen.   

BEHANDELING 

- Antihistaminica.  

- Ernstige reacties: corticosteroïden voorgeschreven. 

- Bij levensbedreigende reacties wordt er noradrenaline voorgeschreven (vb. epipen). 

1.2.4.  TOXISCH (ZOALS ALCOHOL EN TABAK) 
Acute tot chronische, asymptomatische tot levensbedreigende effecten (zoals orgaanschade).  

Types: 

- Alcohol 

- Tabak 

- Drugs 
- Medicatie 

Chronische ziekte leidt tot meer medicatie innemen wat op zijn beurt leidt tot chronische intoxicatie. Vaak is er een 
dafalgan intoxicatie omdat dit zonder voorschrift te verkrijgen is. Men neemt veel dafalgan in voor een 
zelfmoord(poging), maar als dit mislukt leidt tot leverfalen. 

- Beroepsmatige expositie (vb. asbest) 

1.2.5.  DEGENERATIEF 

- Degeneratief is achteruitgang door verouderen.  

o Meer en meer veroudering in de SL,  

o Meer ziektes zijn die te maken hebben met de achteruitgang van de mens zoals dementie, artrose- 
en bewegingsproblematiek, …  

1.2.6.  TUMORAAL  

Zie volgende lessen 
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1.3. DIAGNOSE VAN ZIEKTE 

1) Anamnese-klinisch onderzoek 
2) Laboratoriumanalyse 
3) Beeldvormend onderzoek 
4) Histopathologisch onderzoek 

1.3.1.  ANAMNESE-KLINISCH ONDEDRZOEK 
Eerste de symptomen navragen, kijken, luisteren voelen, … 
Pathognomonische symptomen zijn typische klinische symptomen voor een bepaalde ziekte zoals bijvoorbeeld van 
ziekte van Lyme 

1.3.2.  LABORATORIUMANALYSE 
Sensitiviteit (positief) en specificiteit (negatief) van testen. 

- Vals-negatieve en vals-positieve (komt vooral voor bij erg gevoelige testen) testen. 
Voorbeeld: screening en confirmatietesten(minder gevoelig, maar veel specifieker) (HIV). 
 
Types testen. 

- Algemene (bio)chemie: bekijken van aanwezige zouten, mineralen, stoffen… 

- Hematologie: bloedcellen en plaatjes 

- Coagulatie & hemostase: stolling van het bloed   

- Metabole aandoeningen: vb. nierwerking  

- Toxicologie en therapeutic drug monitoring (TDM)  

- Hormonologie: dosering van de hormonen  
- Immunologie: antistoffen  

- Bacteriologie (antistoffen IgM/IgG, cultuur, antibiogram)   

- Virologie (anstitoffen, PCR) 

- Genetische analyse (ziekten, voorspeld geneesmiddelenmetabolisme) 
 
Opm.: bloedtesten kunnen niet alles opmerken + je moet aanvragen op welke ziektes ze testen (dus niet alle ziektes 
worden automatisch getest). Daarom worden bloedtesten meestal gebruikt als oriëntatie of om hypotheses te 
bevestigen/verwerpen  

- Vroeger: arbeidsintensief, manueel, weinig reproduceerbaar, beperkt, niet betrouwbaar 

- Momenteel: geautomatiseerd+++, niet meer persoonsafhankelijk 

1.3.3.  BEELDVORMEND ONDERZOEK 

1.3.3.1. ULTRASONE GOLVEN 
Echografie of doppleronderzoek 

Echografie 

- Geluidsgolven met hoge frequentie (1 tot 10 Megahertz). 

- Opgewekt in een transducer. 

- Geluidsgolven gereflecteerd in lichaam. 

- Reflectie afhankelijk van type weefsel. 
o Steen: sterk (‘hyperreflectief’, vb. galsteen) 
o Weefsel: matig (kijken naar schakering → dus bijvoorbeeld als ze naar lever kijken, als er ergens 

plekken zijn die donkerder of lichter zijn dan de rest kan dit op afwijkingen wijzen) 
o Vocht: zwak (‘hyporeflectief’) 
o → ontstaan van een beeld. 

- Doppler: Bloedbanen op de echo en zien hoe het vocht beweegt, zien of bloedbad open of dicht is 

- Duplex: combinatieonderzoek 
 
VOORDELEN 

- Geen ioniserende stralen, dus volledig onschadelijk (vb. echo van foetus). 

- Geen contraststoffen noodzakelijk. 
 
NADELEN 

- Kwaliteit van afbeelding meestal minder goed dan bij CT/NMR scan. 

- Gehinderd door lucht en bot. 

- Onderzoekerafhankelijk. (niet elke arts kan dit evengoed)  

1.3.3.2. X-STRALEN 

- Conventionele RX / radiografische opname. 
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Stralen gaan door de patiënt, worden tegengehouden door weefsels en worden 
geregistreerd  

- CT scan. = Computer tomografie  
Smalle röntgenbundel die om het lichaam roteert → ontstaan van snedes 
(tomografische opnames) doorheen het lichaam. 
 
VOORDELEN 

- Geringe verschillen kunnen worden aangetoond. (goede resolutie)  

- Gebruik van contraststoffen: 
o Intralumineel (drinken, lavement) 
o Intravasculair (aankleuren van bloedvaten, aankleuring van organen/structuren – vb. tumoren: nemen 

veel bloed op).  

- Geen over projectie (organen worden over elkaar geprojecteerd) zoals bij conventionele RX. 

- Ook visualisatie naast lucht en bot-bevattende structuren. 

- Mogelijkheid tot 3 dimensionele reconstructies. 
 
NADELEN 

- Ioniserende straling (genetisch schade, kunnen tumoren in de hand werken). 

- Jodiumhoudende contrastmiddelen (nierschade, allergie bij 5% van de patiënten ) 

- Kostprijs. 
 
 

 

 

 

 

(Nucleaire) magnetische resonantie: (N)MR (of: MRI, KST). 

- Eveneens tomografische opnames. 

- Geen röntgenstralen, wel gebruik van sterke magnetische velden. 
 
VOORDELEN 

- Zeer hoge contrastresolutie, zeker voor ‘weke weefsels’. 
- Mogelijkheid van contrastgebruik (gadolinium), niet jodiumhoudend. 

- 3D reconstructies. 

- Geen röntgenstralen belasting, onschadelijk. 
NADELEN 

- Niet compatibel met magnetisch materiaal (sommige pacemakers, protheses). 

- Duur. 
- Claustrofobie maakt het onderzoek soms onmogelijk. 

 

 

1.3.3.3. ISOTOPEN 
PET-scan (positron-emissie-tomografie). 

- Gebruik van radio-actieve ‘nucliden’. 

- Worden gekoppeld aan ‘vector.’ 
De vector (hormoon, rode bloedcel, suikermolecule) neemt de nuclide mee naar het orgaan / de organen waar de 
vector normaal gemetaboliseerd wordt. De nucliden zenden daar positronen uit, die gedetecteerd worden door de 
PET-scanner. Zo bekomen we informatie, eerder over metabolisme en/of activiteit van een bepaald letsel/orgaan, 
eerder dan over de anatomie/structuur ervan. 

- Kan gekoppeld worden aan CT (PET-CT), om de anatomische info te koppelen. 
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- Vooral gebruikt in de oncologie (visualisatie van sterk metabool 
actieve tumoren, effect van behandeling). 

NADELEN 

- Arbeids- en tijdsintensief 

- Stralingsbelasting 

 

 

 

1.3.4.  PATHOLOGISCH ONDERZOEK 

1.3.4.1. ONDERZOCHT MATERIAAL: 

- Cytologie: opsporing van cellen in lichaamsvochten. 
- Biopsie: afname van een weefselstaal (meestal via punctienaald) voor ‘histologisch’ onderzoek. 

- Resectiestuk: macroscopisch en microscopisch onderzoek van een operatief verwijderd orgaan/letsel. 

- Autopsie: macroscopisch en microscopisch onderzoek van het gehele lichaam post-mortem. 

1.3.4.2. VERWERKING VAN EEN STAAL 

- Fixatie (zorgen dat staal niet vergaat, rot)  

- Inbedden (meestal in paraffine). 

- Snijden van fijne coupes. 

- Uitvoering van “kleuringen”. 
o Specifieke of aspecifieke kleuring. 

DOEL 

- Bevestiging van de klinisch vermoede diagnose (vb tumoronderzoek). 

- Achterhalen van de klinisch onduidelijke oorzaak van een ziekte. 

- Voorspellen van gevoeligheid van een tumor voor bepaalde therapie. 

- Risico stratificatie/gradering van een letsel. 
 

 
 

1.4. BEHANDELING VAN ZIEKTE 

Intent: 

- Acuut (vb. antibiotica voor longontsteking) vs. Chronisch (vb. antihypertensivum voor arteriële hypertensie) 

- Curatief vs. palliatief. 

Types 

- Medicatie; toedieningsweg: 
o Peroraal (pil, capsule, siroop) 
o Rectaal (lavement, suppositoire),  
o Intraveneus (injectie, infuus),  
o Subcutaan (injectie). 

 
Voorschrift. 

- Elementaire zaken op een voorschrift, Productnaam/merknaam, Generieke geneesmiddelen, Magistrale 
bereidingen. 

Chemotherapie (cfr. les oncologie), Radiotherapie (cfr. les oncologie), Heelkunde, Kinesitherapie, psychotherapie, 
logopedie. 
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2. LEVERZIEKTEN 

2.1. ANATOMIE EN FUNCTIE VAN DE LEVER 

 

 

 

 

 

 

- De lever zit rechtsboven in de buik 

- Grootste orgaan, naast de huid in het menselijk lichaam.  

o Lever en gal hangen heel nauw aan elkaar.  

▪ De galkanalen komen in de lever terecht.  

- De lever bestaat uit twee lobben, een grote rechter kant en een kleine linker kant. 

- De lever is een eigenaardig orgaan.  

o Normaal: een orgaan een toevoerend bloedvat (zuurstof en energie aanleveren) en een afvoerend 
bloedvat (zuurstofarm). 

▪ De lever: de slagader en de hepatische venen.  

o Daarnaast heeft nog een tweede bloedtoevoer.  

▪ De grootste bloedtoevoer via de poortader.  

• Bloed vanuit de darmen komt.  

o Het zuurstofarm bloed: terug naar hart gepompt. 

o Groene tube:het galkanaal.  

▪ De lever is ook een producent van gal dat wordt aangemaakt in de galblaas.  

 

- Bloedbaan volgen vertrek je in het hart: 

o In de linker kwab: zuurstofrijk bloed. 

o Via de aorta naar de darmen.  

o Bloed van de darmen via de lever 
passeren.  

o Het bloed in de lever terecht via de poortader.  

▪ Via de grote holle ader wordt het bloed afgeleverd aan de rechter kwab van het hart 

➔ Linker hart → Aorta → Arteria mesenterica superior → DARM → vena mesenterica superior → vena 
portae → Lever (→portavelden → sinusoiden → centrolobulaire vene) → vena hepatica (3) → vena cava 
inferior → rechter hart   

  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgg8DS_sLVAhUMLlAKHZgzCXMQjRwIBw&url=http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nonalcoholic-fatty-liver-disease/symptoms-causes/dxc-20211639&psig=AFQjCNFV5MHk6SCKFsM4201PsVW_Dgs0bw&ust=1502121991904350
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2.1.1.  DE GALWEGEN 

- De lever maakt gal aan.  

o Via kanaaltjes: gal naar de dunne darm.  

▪ Dit gal vermengen met voeding 

- De galblaas: bron van heel veel problemen.  

o De galblaas: soort van reservoir, maar is niet noodzakelijk.  

o Op de plaats waar het galkanaal in de dunne darm terecht komt, is ook de ingang van de alvleesklier. 

o De alvleesklier heeft een belangrijke functie in het verwerken van voeding.  

- Gal van linker en rechter leverkant komen samen in 1 groot galkanaal (veel gezondheidsproblemen) en gaat 
verder naar darmen.  

 

Galmetabolisme 

- Gal is een waterige vloeistof met galzouten, cholesterol en bilirubine pigment. 

- Gal speelt een belangrijke rol bij de vertering van voeding.  

o Nuchter: wordt de galblaas dikker.  

o Tussen de maaltijden door: opeenstapeling van gal in de galblaas.  

o Bij de maaltijd: vrijzetting van cholecystokine door de duodenale mucosa. 

▪ Er is een contractie van de galblaas en een relaxatie van de sfincter van Oddi.  

2.1.2.  TYPEN LEVERCELLEN 
De lever dient voor kapotte bloedcellen uit het bloed te halen. De lever verwerkt toxische stoffen, die uit de darm 
komen. Het heeft een belangrijke filterfunctie. De functie is afhankelijk van de cellen:  

- De levercellen gaan de toxische stoffen verwerken zoals alcohol, maar ook geneesmiddelen.  

o Regelt ook een deel van het metabolisme.  

o De lever is een reservoir van suikers 

▪ Zorgt voor de aanwezigheid van een suikerspiegel.  

• Te hoge cholesterol: aanmaken van galzouten. 

- Immuuncellen of Kupffercellen heeft een belangrijke rol in de afweer van het menselijk lichaam.  

o Alles van bacteriën die de darmwand aanmaakt, moet de lever zien te verwerken.  

- Stellaatcellen zijn vet-stapellende cellen.  

o Transformeren naar myofibroblasten.  

▪ Myofibroblasten:  bron van het littekenweefsel en portale hypertensie,  

• Normale lever: niet aanwezig 

• Aangeteste lever: door overmatig alcoholgebruik →  littekenweefsel aangemaakt.  

- Rol in metabolisme van koolhydraten (postprandiaal/interprandiaal/vasten), metabolisme van triglyceriden, 
vetzuren, metabolsime van cholesterol en de synthese van galzouten.  

o Link met geneesmiddelen zoals statines, colestyramine en fibraten. 

METABOLISME VAN MEDICATIE VIA LEVER (HEPATISCH) 
Medicatie kan op 2 manieren uit het lichaam verdwijnen namelijk door de lever en door de nieren. 

- Medicatie komt in darm: opname in het bloed en de lever haalt deze eruit.  

o Door scheikundige reacties: medicatie afgebroken + via gal uit het menselijk lichaam verwijdert 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn8tm7_cLVAhXRLlAKHY5wBxIQjRwIBw&url=https://radiologykey.com/the-biliary-tree/&psig=AFQjCNGz5d_uER0fvR-O5H_TxlAnCm-4QA&ust=1502121617122434
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- Er zijn medicatie die uitsluiten door de lever of uitsluitend door de nieren uit het lichaam worden verwijderd.  

- Vb. paracetamol wordt sterk door de lever verwerkt. Iemand die ene zware leverproblematiek heeft wordt 
er goed nagedacht welke medicatie er gegeven wordt.  

2.1.3.  AFBRAAK VAN RODE BLOEDCELLEN 

- Hemoglobine= een eiwit waar een ijzermolecule aan hangt waardoor de rode bloedcellen rood kleurt. 

o RBC nodig om het lichaam van energie en zuurstof te voorzien.  

▪ Meer RBC → meer transport van energie en zuurstof.  

▪ De RBC leven maar 100 dagen in het menselijk lichaam →  constant vervangen en afgebroken.  

- De RBC worden uit elkaar gehaald net zoals de hemoglobine.  

o Afgebroken in bilirubine.  

▪ Heeft een sterk geelpigment. 

▪ Terecht in de lever, deze kunnen toxisch zijn. 

•  De lever gaat het pigment koppelen aan een bepaalde suikergroep → het bilirubine 
wateroplosbaar wordt. 

• Uitgescheiden in de gal.  

o Pigment zorgt ervoor dat het gal geelgroen uitziet → een bruine kleur geeft 
aan de stoelgang.  

- Overmatige afbraak RBC: veel bilirubine vrijkomen.  

o De lever slaagt er niet in om dit te verwerken waardoor de patiënt geel kleurt.  

o Bilirubine is ook niet oplosbaar en gekoppeld aan een bepaalde suiker.  

o Aangetaste lever door cirrose:  

▪ Biliribine niet gekoppeld aan suiker → geel kleuren 

o Blokkade is van het galkanaal door pancreaskanker of een steentje.  

o Geelzucht kan ontstaan door verschillende soorten ziektes.  

o Belangrijk symptoom om de oorzaak te achterhalen. 

Geelzucht ontstaan door 

- Bloedafbraak (hemolyse) 

- Lever-of galproblemen 

 

2.1.4.  LEVER ONDERZOEKEN IN HET BLOED 
Cytolysetesten (schade);  

- Als er levercellen kapotgaan, komen deze terecht in het bloed 
- AST: aspartaat aminotransferase. 

- ALT: alanine aminotransferase.  
Excretietesten (gal afvloeihinder): door galblokkage komen er bepaalde stoffen in het bloed. Bepaalde stoffen van 

de darmen stijgen in het bloed (bewustzijnsverlies, …) 

- ALP: Alkalische fosfatase. 

- γ-GT: Gamma-glutamyltranspeptidase.  
Functietesten (insufficiëntie): 

- Vermindering aanmaak van albumine wat zorgt voor een functioneel leverprobleem.  

- Mensen met een slechte leverfunctie maken weinig stolling aan 

- Ammonia (NH3): Wordt niet gemaakt door lever maar wordt erdoor gefilterd → minder goede werking lever 
= minder filtering = meer ammonia in bloed  
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2.1.5.  ONDERZOEKEN VAN DE LEVER 

- Echo: een gemakkelijk orgaan om in beeld te plaatsen.  

- Scanners (CT, (N)MR) 

Soms is de oorzaak van leverprobleem niet achterhalen. Het is dan genoodzaakt om een punctie te doen van de lever 
om te onderzoeken wat het probleem is. Een biopsie kan op twee manieren.  

1) De meest klassieke manier is dat er rechtstreeks wordt geprikt in de lever. De huid en levervlies worden 
verdoofd en er wordt een stukje lever afgenomen. 

2) Onder lokale verdoving kan er ook via de bloedbaan stalen worden afgenomen. Deze worden binnenin de 
lever genomen. Het bloedingsrisico is via deze manier geminderd. Dit kan je ook koppelen aan een meting 
van de druk in de lever.  

2.1.6.  ONDERZOEKEN VAN DE GALWEGEN 
Galkanalen onderzoeken door een echo (eerste lijnonderzoek), Men kan zien of de galblaas uitzet wordt, maar er 
kunnen geen details worden bekeken.  

- Een steentje in de galblaas kan worden onderzocht door een MRI.  

- ERCP (Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie) 

o Galkanalen gevisualiseerd + tegelijkertijd ook aan gewerkt. 

▪ Via een camera naar binnen (via de mond, naar de twaalfvingerige darm) 

▪ Met een klein katheter kunnen ze het galkanaal binnen.  

▪ Via een ERCP de steentjes weghalen, een tumor die het kanaal blokkeert kan worden 
opengehouden door een stent, … 

- Cholangioscopie wordt er via die camera kan er nog een kleinere camera gekeken worden naar de binnenkant 
van de galblaas.  

- Leverfibrose wordt onderzocht door elastografie.  

o Elasticiteit van de lever onderzocht.  

▪ Een gezonde lever is soepel en zacht (wat zorgt voor een lage score) 

▪ Lever met veel littekenweefsel is hard en minder soepel.  

 

2.2. MEEST FREQUENTE LEVERAANDOENINGEN 

Twee soorten hepatitis 

ACUTE 

- Symptomatisch: de levercellen gaan plots kapotgaan.   
o Gepaard met geelzucht.  
o De normale werking in gedrang omdat heel veel levercellen kapotgaan.  
o Leiden tot leverfalen (= alle leverfuncties worden uitgeschakeld).  
o Dit kan een reden zijn om een transplantatie  

- Het kan ook asymptomatisch zijn: de patiënt merkt hier niets van.  
o Deze heeft er geen last van.  

CHRONISCH 

- Er is een continue beschadiging en continu afsterven van de levercellen.  
o Aantrekken van witte bloedcellen om de dode cellen op te ruimen.  
o Geven van een ontstekingsreactie.  
o Aanmaken van littekenweefsel als reactie op de ontsteking. 
o Littekenvorming onomkeerbaar is, wordt er gesproken over cirrose.  

▪ Hier kunnen heel zware complicaties ontstaan zoals leverkanker.  

Dit zijn twee algemene concepten.  

2.2.1.  INFECTIEUZE HEPATITIES 
Infecties die de lever kunnen beschadigen en die de leverbeschadiging als symptoom hebben. De hepatitis is een 
ander woord voor leverontstekingen. 

- Hep A en Hep B zijn specifieke virussen die de lever gaan beschadigen. 
o Beschadigen lever op een verschillende manier.  

- Hep E is in opmars, Hep D komt amper voor in België. 
 



 

14 

2.2.1.1. HEPATITIES A 

TRANSMISSIE 

- Faeco-oraal: het virus wordt overgedragen via de stoelgang en komt via de mond binnen bij de andere patiënt. 
Als je geel ziet, is het dikwijls hep A.  

INCUBATIE 

- 2-6 weken 

- Hep A komt voornamelijk voor in ontwikkelingslanden.  

- Bij ons: bij of in kindercrèches, reizigers naar endemische gebieden, tehuizen voor mentaal geretardeerden, 
voedselnijverheid, militairen en door homoseksuele transmissie. 

- Sinds 2017 is er een epidemie in de homoseksuele gemeenschap.  

ACUUT 

- Het geeft geen evolutie naar chronische infecties.  

- Kinderen zijn voornamelijk asymptomatisch.  

o Sommige kinderen krijgen koorts en sommige hebben zelfs leverfalen.  

- Volwassenen zijn voornamelijk symptomatisch.  

DIAGNOSE 

- HAV-IgM: acute infectie 

- HAV-IgG: oude infectie 

PREVENTIE 

- Tegenwoordig wordt er gevaccineerd voor hep A.  

o Door de vaccinatie: antistoffen aangemaakt waardoor je hep A niet krijgt.  

▪ Het vaccin (Havrix) moet je twee keer krijgen.  

o Tussen beide vaccinaties moeten er 6 maanden zitten.  

2.2.1.2. HEPATITIS B 

TRANSMISSIE 

- Hep B wordt overgedragen door contact met bloed, speeksel (zoals het gebruiken van dezelfde tandelborstel), 
seksueel (minder frequent), wereldwijd is neonataal (bij de geboorte).  

o Als de baby het geboortekanaal moet passeren, komt de baby in contact met het bloed van de 
moeder. Hierdoor wordt Hep B overgedragen van moeder – kind.  

o Dit komt vaak voor bij Aziatische en Afrikaanse mensen.  

ACUUT EN CHRONISCH 

- Er ontstaan pas symptomen na 2-6 maanden.  

o Het lichaam kan de infectie overwinnen of de infectie kan chronisch worden.  

- De kans dat het gaat blijven is niet zo groot bij volwassenen maar bij kinderen is dit wel groot. 

- Hep B gaat vaak over chronische infecties en Hep A gaat nooit over chronische infecties.  

ANTIGENEN EN ANTISTOFFEN 

- Antigenen en antistoffen (hoef je niet allemaal te kennen). We kunnen twee dingen nakijken.  

o Antigenen zijn partikels (voorbeeld HBsAg) van het virus zelf dat we nakijken; 

o Antistoffen wordt door het lichaam zelf aangemaakt tegen het virus. Het lichaam maakt een antistof 
aan zoals bijvoorbeeld het HBsAB.  

- Virus niet afgebroken wordt, kan je kapselantigenen in het bloed terugvinden.  

o Eigen antistoffen tegen het virus wordt niet gevonden in het bloed.  

o Er blijft een virus replicatie komen, hierdoor blijft het virus aanwezig.  

o De lever wordt verder aangetast.  

o Het virus heeft ook niet altijd een dramatisch effect.  

CHRONISCH HEPATITISCH B 

- Chronische inactief hep B: virus zwak aanwezig 

o Geen leverschade.  

o Dikwijls e antigen negatief.  
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o Het DNA van het virus is laag → lage aanwezigheid van het virus. 

▪ Deze P hebben een lagere vorm van chronische hep zonder schade.  

▪ Het AST/ALT is normaal.  

▪ Blijft meestal een lange tijd stabiel.  

o Het gaat hen niet ziek maken, maar deze moeten niet noodzakelijk behandeld worden.  

- De P blijven besmettelijk!  

o De mensen met wie deze personen samenleven moeten wel gevaccineerd worden.  

- Chronische actieve Hep B heeft een sterke aanwezigheid: 

o Dikwijls e antigen positief. Er is een hoge virale lading. 

o Stijging van AST/ALT: De lever wordt continu beschadigd.  

o Waar de lever wordt beschadigd ontstaat er littekenweefsel.  

o Dit kan uiteindelijk leiden tot levercirrose en leverkanker.  

o De P wordt wel ziek en moeten behandeld worden. 

BEHANDELING 

- Antivirale middelen zoals tenofovir.  

- Tenofovir is een belangrijke behandeling tegen hep B.  

- Behandeling is levenslang.  

o Meestal slaagt het immuunsysteem er niet in om het virus te overwinnen, maar er bestaan kansen. 

o Het kan weggaan, maar je moet het stipt en levenslang nemen. 

Dit onderscheidt kan gemaakt worden door de bloedwaarden.  

PREVENTIE 

- Preventie is door vaccinatie.  

o Na 6 maanden krijgt je immuniteit. Het is belangrijk om dit af en toe na te kijken. Jaren na de 
vaccinatie zijn er te weinig antistoffen.  

o Dus er moet een booster gegeven worden. De hep A en hep B vaccin kan samen gecombineerd worden.  

o Belangrijk om een vaccinatie te krijgen: op reis vertrekt, bij risicoberoepen, na besmette naaldprik, 
neonataal, bij patiënten met cirrose/andere leverziekte en bij een globale vaccinatie. 

2.2.1.3. HEPATITIS C 
Hep C is een virus dat nog niet lang gelden ontdekt geweest is.  

TRANSMISSIE 

- De transmissie is ALTIJD via naalden.  

o Vroeger: via een bloedtransfusie, nu is dit niet meer het geval.  

o Via besmette naalden (drugs).  

o Hep C kan ook gepaard gaan met HIV.  

o Seksuele transmissie: is lager.  

DIAGNOSE 

- Hep C is een virus die chronische infecties geeft.  

- Vinden van antistoffen of DNA in het bloed. 

BEHANDELING 

- Het is behandelbaar (sinds een jaar of 5).  

- Verschillende soorten antivirale behandelingsmogelijkheden.  

o Na drie maanden behandeling: volledige genezing zijn, deze genezing is definitief.  

PREVENTIE 

- Verhinderen van transmissie 
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2.2.1.4. HEPATITIS E 

TRANSMISSIE 

- Dezelfde manier overgedragen als hep A.  

- Bij ons begint het ook enorm toe te nemen.  

o Reizigers naar endemische gebieden 

o Onvoldoende gebakken vlees 

o Opletten voor co-infectie (HIV) 

- In bepaalde delen van Azië, Zuid-Amerika, Rusland 

- Zorgen voor acute hepatitis.  

o In zware gevallen: hoofdpijn en andere neurologische problemen zorgen.  

- Door het lichaam na een paar weken overwonnen.  

- P met een slecht immuunsysteem: virus vrij spel krijgen.  

o Sommige vormen kunnen ook een chronische hep ontwikkelen.  

o Bij zwangere vrouwen zorgt dit voor een sterfte.  

BEHANDELING 

- Geen behandelingsmogelijkheid → P de infectie zelf overwint. 

- Mensen met laag immuunsysteem/ niet overwinnen: antiretrovirale behandeling.  

PREVENTIE 
Er bestaat nog geen vaccinatie, maar er is preventie door transmissie te verhinderen. 

2.2.2.  TOXISCHE HEPATITIS 

Er bestaan veel gifstoffen die je kan innemen die via de lever passeren en die de lever kunnen beschadigen zoals 
medicatie, drugs, kruiden, supplementen en alcohol. De kruiden of supplementen kunnen ze zelf kopen via internet 
of voorgeschreven worden door osteopaten. Deze hebben geen gunstige effecten, maar kunnen wel schade opleveren 
aan de lever. 

Alcohol is een belangrijke bron van leverziekte, maar niet de meest voorkomende. Er zijn verschillende oorzaken aan 
leverproblemen.  

MEDICATIE 

- Voorspelbaar: zoals paracetamol: een hoge concentratie aan paracetamol is voor iedereen schadelijk.  

- Onvoorspelbaar: bepaalde medicamenten kan een allergische reactie veroorzaken op de lever, hierdoor 
ontstaan er zware vormen van leverschade die niet gekend is 

Verschillende types: 

- Acuut vs. chronisch 

- Hepatocellulair vs. cholestatisch 

- Subklinisch vs. fulminant verloop 

Paracetamol 

- Intentioneel 
Zelfmoordpogingen door paracetamol. Door een hoge dosis in te nemen, komt er een intoxicatie. Deze gaan leverfalen 
veroorzaken. Door antitodum wordt dit aangepakt, maar het kan ook niet helpen waardoor er een transplantatie 
nodig is.  

- Niet-intentioneel:  

Per ongelijk een te hoge dosis paracetamol genomen.  

Alcohol 

Frequente drinkers gaan een vette lever hebben. De levercellen (witte bollen) zijn 
gevuld met vet en kunnen kapot springen. Dit kan leiden tot cirrose of 
leverontsteking (alcoholische hep). De meeste vormen zijn chronisch, maar er 
kunnen ook acute leveraandoeningen zijn.  
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De normale lever wordt omgezet tot een vette lever. Die vette lever gaat 
% naar beschadiging en % naar alcoholische leverontsteking. 

 

 

Alcohol heeft een breedspectrum van presentatie ze kunnen zowel acuut 
levensbedreigend zijn als chronisch evolutief. Bij ernstige acute 

alcoholische hepatitis ontstaat er een heel zware leverontsteking die gepaard gaat met het 
uitgaan van de leverfunctie. Chronische alcoholische hepatitis is een langdurige leverbeschadiging waardoor er 
ontsteking plaatsvindt aan de lever en uiteindelijk cirrose.  

2.2.3.  IMMUUN-TYPE HEPATITITS 
Bij de lever kunnen er verschillende auto-immuunziektes worden erkend. Auto-immuunziekte is een ziekte waarbij 
het immuunsysteem het eigen lichaam gaat aanvallen. Hierbij worden de levercellen aangevallen (AIH) of de 
galkanalen.  

2.2.3.1. PRIMAIR LEVERORIGINE 

2.2.3.1.1. AUTO-IMMUUNHEPATITIS (AIH) 

Auto-immuunhepatiitis komt voornamelijk voor bij vrouwen, bij jonge vrouwen of vouwen rond de menopauze. De 
vrouwen vormen plots antistoffen tegen de eigen levercellen. Dit zorgt voor leverbeschadiging en het kapot gaan van 
levercellen.  

DIAGNOSE 
De diagnose wordt gedaan aan de hand van de weefselantistoffen in bloed of aan de hand van een leverbiopsie. 
Volgende antistoffen worden in het bloed gevonden: 

- ANA: Antinucleaire antistoffen 

- ASMA: Anti gladde spier antistoffen  

- Hoge γ-globulinen 
Daarnaast kan het ook via een biopsie van de lever  

BEHANDELING 
Als de auto-immuun hepatitis onbehandeld blijft, is er een acute fulminant verloop mogelijk en kan er een chronische 
evolutie naar cirrose mogelijk zijn. Bij acute of zware vormen van AIH gaan veel levercellen kapot gaan, waardoor 
er een verminderde leverwerking is, het ontstaan van geelzucht en levertransplantatie. De chronische evolutie is 
milder, maar op termijn gaat het beschadiging veroorzaken er is er een evolutie naar cirrose.  ALS EEN LEVERZIEKTE 
CHRONISCH WORDT, DAN EINDIGT HET ALTIJD IN CIRROSE! 
 
Als er een behandeling is, is dit door het immuunsysteem te onderdrukken of door immuunsupressie. Men gaat dan 
volgende medicatie geven: 

- Corticosteroiden (‘cortisone’)  

- Azathioprine op lange termijn, aangezien deze minder nevenwerkingen heeft  

2.2.3.1.2. PRIMAIR GALWEGORIGINE (ZIE HOOFDSTUK GAL- EN PANCREAS) 

- Primair biliaire cholangitis (PBC) 

- Primair scleroserende cholangitis (PSC)  

- Secundair scleroserende cholangitis 

2.2.4.  METABOOL/GENETISCH 
Er bestaan veel genetische vormen van leverziekte, maar de meest frequentie is hemocromatose. De ziekte van 
Wilson en α-1 antitrypsinedeficiëntie zijn eerder zeldzaam. 

2.2.4.1. HERIDITAIRE HEMOCROMATOSE 
Dit is een genetisch recessieve bepaalde aandoening. De ziekte komt enkel tot uiting als twee slechte genen verkregen 
worden van zowel moeder als vader. Deze moeten de ziekte niet hebben, maar wel drager zijn.  

ZIEKTEBEELD 
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In het lichaam is er een verhoogde ijzeropname die zich stapelen in 
verschillende organen. Het gaat er dus voor zorgen dat je meer ijzer opneemt 
uit de voeding dan normaal. Het genetisch defect zit in een eiwit, die meer 
ijzer uit de darm gaat halen. Hierdoor krijg je dus ijzer in overmatige vormen 
uit darm opgetrokken. Via diffusie zorgt het voor problemen in het hele 
lichaam.  

Dit zorgt voor een beschadiging aan de lever (cirrose), de pancreas (diabetes), 
huid (huidpigmentatie), gewrichtspijnen en bij de mannen zorgt het voor 
impotentie (hormonaal) en infertiliteit.  

DIAGNOSE 
In het bloed zijn er verstoorde ijzerwaarden. Daarnaast wordt er ook gekeken 
of het mogelijk andere ziektes kunnen zijn. Deze bloedwaarde zullen normaal 
zijn, maar er zal veel ijzer rondhangen in het bloed. Bij hoge ijzewaarden gaan er genetische testen gedaan worden. 
Hierbij zullen er mutaties gezien worden in beide genen.   
 
Door hemocromatose vroeg te ontdekken kan als er iemand in een familie dit heeft, wordt de hele familie nagekeken. 
Dit komt minder voor bij de vrouwen omdat vrouwen maandelijkse bloedingen hebben.  

BEHANDELING:  
De behandeling voor aderlatingen. Het is belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te ontdekken om de aderlating te 
starten. Er wordt ongeveer 400ml bloed uit de bloedbaan getrokken, want hierdoor gaat ook ijzer het lichaam 
verlaten. Men gebruikt enkel aderlating om orgaanbeschadiging te voorkomen. Door dit vroeg te ontdekken kan als 
er iemand in een familie dit heeft, de hele familie na te kijken. Dit komt minder voor bij de vrouwen omdat vrouwen 
maandelijkse bloedingen hebben.  
 

 

 

 

 

 

 

Hemocromatose is dus een recessieve aandoening met een abnormaal gen en daardoor een abnormaal eiwit. De 
aantallen van deze ziekte zijn zeer frequent en kunnen zeer vaak teruggevonden worden in de populatie. 

2.2.4.2. ZIEKTE VAN WILSON 
Dit is een zeldzame genetische recessieve aandoening.  

ZIEKTEBEELD 
Hier stapel je geen ijzer maar koper in de organen. Net als ijzer, is koper zeer schadelijk voor de lever. Het geeft 
cirrose op de lever. Het verschil zit in de andere organen die worden aangetast. Hier gaat het om het ZCS, rode 
bloedcellen (afbraak van bloedcellen) en in de ogen ontstaat er een ring rond de pupillen. Dit vind je bij geen enkel 
andere ziekte. Op kinderleeftijd kan dit lijden tot afwijkingen zoals spatistische verlamming.  
 

 
Extrapyramidale afwijkingen 
 
 
 
 
Ring van Kayser-Fleischer 

 
 
 

 

DIAGNOSE 
De diagnose wordt gesteld door hoge koperwaarde in de urine te vinden. Daarnaast 
wordt er in het bloed een eiwit nagekeken (ceruloplasmine). Ook kan de diagnose gesteld worden door een oog 
(oftalmologisch) onderzoek te doen. 



 

19 

2.2.4.3. ALPHA 1 ANTITRYPSINE DEFICIËNTIE 
α-1 antitrypsinedeficiëntie is een zeldzame en erfelijke aandoening. Hierbij is er een opeenstapeling van een 
abnormaal eiwit (Z-alfa-1-antitrypsine) in de lever. Dit geeft een combinatie van leverproblemen (cirrose) en 
longproblemen (emfyseem). Vaak moeten beide organen getransplanteerd worden.  

2.2.4.4. NIET-ALCOHOLISCHE LEVERVETTING 
Buikvet is de meest schadelijke vorm. Dit vet kan zich ook nestelen in de lever. Deze levers zijn dan heel geel en 
zeer gezwollen. De lever zullen 90% of 95% bestaan uit vet. Dit is niet noodzakelijk schadelijk als het puur vetstapeling 
is (NAFL of non-alcoholic fatty liver), hierbij stapelt er zich vet op, maar het is goedaardig.  

Het wordt pas gevaarlijk als de levercellen kapot springen. Hierdoor krijg je een ontsteking, waardoor het 
littekenweefsel komt. Dit geeft aanleiding tot cirrose en tumoren. NASH of non-alcoholic steatohepatitis komt zeer 
veel voor, dit is de grootste oorzaak van leverproblemen in onze maatschappij. Ongeveer ½ van de gehele 
Amerikaanse bevolking heeft NASH. 

Het is voornamelijk bij patiënten met een metabool syndroom: Obesitas, toename in buikomtrek, hoge systemische 
bloeddruk, diabetes type 2 en lipidenstoornissen in het bloed (LDL cholesterol hoog, HDL cholesterol laag, 
triglyceriden hoog). 

DIAGNOSE 
De diagnose wordt gesteld aan de hand van de karakteristieken van de patiënt zoals overgewicht, type 2 diabetis, 
verstoorde leverwaarden, … Daarnaast kan er een echografie gebeuren (vette lever) of het uitsluiten van andere 
oorzaken zoals lever vervetting door alcohol (maar meestal niet veel drinken) en een leverbiopsie. 

BEHANDELING  
Het verliezen van gewicht en bewegen kan de leverwaarden verbeteren. Zelfs 5% van het lichaamsvet verliezen zorgt 
voor een gezondere lever. Als het verliezen van gewicht niet lukt, kan door beweging ook de leverwaarden 
verbeteren. Sommige patiënten moeten een chirurgische ingreep ondergaan, zoals een gastric bypass, 
maagverkleining, om de leverwaarden onder controle te krijgen. Medicatie bestaat nog niet, maar de farmaceuten 
zijn hier wel mee bezig.  

Het is belangrijk om de risicofactoren hier te controleren. Hierbij moet de bloeddruk perfect geregeld worden, de 
cholesterol perfect geregeld worden, de suiker onder controle gehouden worden, … Want deze patiënten zullen 
eerder overlijden aan hart- en vaatziektes dan aan leverziekten. Het is dus belangrijk om andere risico’s of 
complicaties zoveel mogelijk te onderdrukken. 

2.2.5.  SAMENVATTING 
Iemand met leverziekte heeft bijna altijd een ziekte van de verschillende groepen zoals alcohol, toxisch, NASH, 
metabole aandoeningen, virale ziektes, auto-immuunziekte, … Ze moeten deze ziektes allemaal uitsluiten en 
behandelen. Als de ziekte aanwezig blijft en chronisch wordt, dan kan dit aanleiding geven tot cirrose.  

 

2.3. EINDSTADIUM VAN EEN CHRONISCHE LEVERZIEKTE: CIRROSE 

Als leverziekten hebben als gemeenschappelijk iets dat als ze chronisch worden en  ze veroorzaken chronische 
leverschade, dan gaat dit gepaard met vorming van littekenweefsel of bindweefsel (stellaatcellen = specifieke cellen 
vanuit de lever) en krijg je cirrose.  

Cirrose geeft als symptomen: geelzucht (werking van de lever), is levensbedreigende aandoening.  

Als je cirrose hebt, sterft er gezond leverweefsel af (=necrose). Tussen littekenweefsel gaan restanten van het gezond 
leverweefsel zich proberen uit te breiden, maar dit is chaotisch en in grote knobbels gerangschikt. 

Levercirrose is iets ireversiebel.  

  

Abnormale reconstructie van leverparenchym  Een 
gezonde lever is mooi glanzend en zacht. Een lever met 
cirrose is keihard, met verschillende littekens. De bollen zijn 
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normaal leverweefsel dat zich probeert de herstellen en te 
groeien, maar het kan niet op tegen de massieve vormen. 

2.3.1.  MEEST FREQUENTE OORZAKEN 

- Alcohol 

- Hepatitis B 

- Hepatitis C 

- NASH 
- Primaire biliaire cholangitis (PBC) 

- Primair scleroserende cholangitis (PSC) 

- Hereditaire hemochromatose 

2.3.2.  SYMPTOMEN 
Symptomen kunnen worden gecategoriseerd in 3 grote groepen:  

1) Symptomen van leverinsufficiëntie. 
2) Symptomen van portale hypertensie (overdruk in de vena portae en drainerende bloedvaten). 
3) Risico op primaire leverkanker (hepatocellulair carcinoma-HCC). 

2.3.2.1. SYMPTOPMEN VAN LEVERINSUFFICIËNTIE 
Er is een achteruitgang van de leverwerking. De normale taken die een lever moet doen, kunnen niet naar behoren 
functioneren. Hierdoor krijg je tekenen van een verminderde leverwerking. 

De lever heeft een belangrijke rol in synthese van eiwitten. Bij leverinsufficiënte is er een verminderde aanmaak van 
eiwitten. Volgende eiwitten worden aangetast: 

- Eiwitten die te maken hebben met stollingen. Het bloed wordt te dun, er zitten te weinig stollingseiwitten 
in het bloed, waardoor er bij een wonde, het wondje niet direct gaat sluiten,  

- Albumine is belangrijkste eiwitten en zorgt ervoor dat afvalstoffen en gifstoffen zich gaan binden en 
circuleren.  

- Spiereiwitten: weinig spiermassa hebben zoals dunnen armen en dunne benen.  

Daarnaast is er een verminderde klaring van bilirubine. De lever kan de afvalstoffen die vrijkomt bij de afbraak van 
rode bloedcellen niet meer verwerken. Hierdoor ontstaat er geelzucht.  

Tot slot is er een verminderde detoxificatie van “afvalproducten” uit de darm. Hierdoor ontstaat er hepatische 
encefalopathie.  

HEPATISCHE ENCEPHALOPATHIE 
De lever heeft een belangrijke zuiveringsfunctie. Als deze wegvalt beginnen alle afvalstoffen in de bloedbaan te 
circuleren en hebben deze een effect op de hersenen. Deze gaat minder functioneren wat leidt verwardheid en coma. 
Hepatische encefalopathie is dus neuro psychiatrische stoornissen ten gevolge van cirrose.  

ZIEKTEBEELD 
 

Afvalstoffen komen in de bloedbaan terecht aangezien 
de lever dit niet meer kan verwerken. De afvalstoffen 
zoals ammoniak worden aangemaakt door bacteriën die 
in de lever liggen. Via de bloedbaan komen de 
afvalstoffen in de hersenen terecht waardoor er een 
verminderde werking komt.  
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In een heel vroege stadia ga de patiënt er niet veel van voelen aangezien er nog een redelijke zuiveringsfunctie is. 
Naarmate er een opstapeling is van afvalstoffen, gaan de symptomen toenemen. In beginstadia is covert HE en 
naarmate dat het duidelijk zichtbaar wordt is het overt HE. 

Bij covert is het niet onmiddellijk zichtbaar aan de patiënt dat hij lijdt aan HE. De patiënten gaan geen klachten 
hebben. Er zijn enkel subtiele manifestaties die mensen hebben met een lage graad van cirrose. Iets wat heel veel 
concentratie en coördinatie vraagt gaan de mensen met covert HE slecht in functioneren (zoals autorijden). Ze 
hebben cirrose en een normaal leven. Ze hebben vertraagde reflexen en dikwijls zullen op korte termijn ongevallen 
veroorzaken (tijdens een simulatie en dagelijks leven).  

Naarmate de cirrose toeneemt, worden de symptomen meer 
uitgesproken, waarbij de mensen verward geraken, slaperig worden 
en zelfs comateus worden.  

In de stadia van West haven gaat het over stoornissen van bewustzijn, 
gedragsveranderingen, …  

Er ontstaan bewustzijnstoornissen. De patiënten gaat verminderd 
bewustzijn vertonen, in het begin gaan ze nog wat verward zijn, 
vreemd doen, dag-nachtritme omkeren en geheugenstoornissen 
vertonen. Naarmate het verder schrijdt; gaan ze slaperig worden, 
veel slapen, moeilijker wakker worden tot zelfs comateus worden in 
finale stadium. 

Er ontstaan karakterveranderingen: 

- Verlies sociale inhibities: mensen die stoelgang smeren, in 
kamer plassen, … 

- Intellectuele veranderingen 

- Geheugen 

- Aandacht: in belangrijke maten verstoord 

Het is moeilijk om een diagnose te stellen. Dikwijls zijn het patiënten met een voorgeschiedenis van heel zwaar 
alcoholmisbruik. Dus is het soms moeilijk om een diagnose te stellen en het verschil te maken met alcoholdementie 
(Korsakovsyndroom) of bijvoorbeeld ontwenningsverschijnsel door een plotse alcoholstop omdat ze in het ziekenhuis 
zijn.  

DIAGNOSE 
Een diagnose stellen is niet gemakkelijk, want het kan niet via bloed gedetecteerd worden. Soms wordt er ammonia 
in het bloed gevonden, maar dit kan amper gebruikt worden. Het kan enkel gediagnosticeerd worden door 
neuropsychologische proeven te doen of andere testen. Zo bestaan er klinische kenmerken zoals fetor hepaticus of 
flapping tremor. 

- Fetor hepaticus (de term niet kennen): de patiënten hebben een heel slecht ruikende, speciale adem. 
Afvalstoffen die in dat lichaam zitten zoeken een uitweg en worden via de adem wordt uitgeademd. De geur 
is te vergelijken met een muizengeur. 

- Flapping tremor: men vraagt om met gesloten ogen de handen voor zich uit te strekken, met de vingers 
gespreid. Mensen met HE gaan met de handen ongewild naar boven en naar beneden bewegen.  

Er bestaan psychomotorische testen zoals de strooptest en de Critical flicker frequency. Ook het moet er een belang 
zijn voor de herkenning van  cover encefalopathie zijn zoals eerder besproken.  

Ook een EEG wordt zelden gedaan.  
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- Critical flicker frequency test: de patiënt zet soort van gezichtsmasker op waar een rood bolletje flikkert 
aan een bepaalde frequentie. Deze wordt opgedreven tot wanneer de patiënt aangeeft dat hij/zij een 
continue lichtje ziet. Men gaat dus kijken vanaf welke frequentie de hersenen het signaal niet meer kan zien 
als een flikkering maar ene continue signaal. Bij mensen met HE ise dit veel sneller. Dit komt door een 
vertraging van de hersenen.  

- Strooptest: om de kleur te zeggen van het woord dat ze zien, maar niet de kleur van het woord. Dus rood, 
paars, groen, … Op deze manier kan je zien dat er een cognitieve disfunctie 

BEHANDELING 
Alle afvalstoffen die circuleren die zijn allemaal vanuit de darmen afkomstig, en door bacteriën in darmen worden 
aangemaakt. Alle medicatie die we hebben en die gegeven worden, werken in op de darmen.  

De eerste keuze is de lactulosesiroop. Het is een siroop met lactulose en dat gaat ervoor zorgen dat suikers en 
dergelijke in de darm wordt omgezet naar een iets zuurdere vorm, waardoor het minder door darmwand kan worden 
opgenomen en minder in de bloedbaan terecht komen. De mensen gaan meer stoelgang hebben en er blijven minder 
afvalstoffen in het lichaam. Ze kunnen makkelijk en vlot naar het toilet gaan, waardoor de afvalstoffen opschuiven 
en minder opgenomen in bloedbaan. 

Daarnaast kunnen er ook lavementen gegeven worden. Dit gebeurt enkel wanneer de patiënt het niet meer kan 
opdrinken, zo verward is of in coma ligt. Bij een lavement wordt er rechtstreeks via aars naar de darmen een vloeistof 
ingespoten om al die stoelgang en bacteiren naar buiten te krijgen en de inhoud van de darm iets zuurder maken.   

Covert encefalopathie heel veel impact op de mensen, bij uitvoeren van een job, kijken van een film, bij 
rechtvaardigheid. Als we de diagnose kunnen stellen, kan je via dit type een enorme verbetering van levenskwaliteit 
leveren.  

Antibiotica kan ook gegeven worden. Bacteriën zijn bron van afvalproducten. Op deze manier worden de bacteriën 
gedood en worden er minder afvalproducten geproduceerd 

Aanpakken van de oorzaak is altijd het belangrijkste (alcoholisch leverlijden – alcohol), … dan kan de lever een 
stukje herstellen. Dus bij elk van deze dingen is oorzaak belangrijk. Je moet bepaalde dingen corrigeren.  

Samenvatting: de hoofdbehandeling is siroop soms in combi met antibiotica 

CAVE HEPATISCHE ENCEPHALOPATHIE BIJ NIET-CIRROSE 
Hepatische encefalopathie is niet altijd noodzakelijk bij levercirrose. Het kan ok ontstaan als een lever die niet meer 
goed functioneert en niet meer zo goed zuivert door acute leverfalen. De leverwerking kan acuut uitvallen. 
Bijvoorbeeld als je een overdosis aan dafalgan (paracetamol)neemt, kan dit leiden tot HE. Na 24-48h weten of de 
leverschade kan hersteld worden, anders gaat de patiënt overlijden en moet die dringend geopereerd worden.  

Als er een levertransplantatie gebeurt, dan is hepatische encefalopathie direct weg. Ze worden wakker op een 
normale manier. Een transplantatie kan snel gaan, zeker voor acuut leverfalen. Ze worden op een lijst geplaatst die 
voor heel EU geldt. Degene die het meest nodig heeft, wordt die lever van een ander deel van het land naar Leuven 
gebracht. Principe van solidariteit: lever gaat naar de persoon die de lever, het meest nodig heeft.  

2.3.2.2. SYMPTOMEN VAN PORTALE HYPERTENSIE (OVERDRUK IN DE VENA PORTAE EN DRAINERENDE 
BLOEDVATEN 

ZIEKTEBEELD 
Portale hypertensie is meest levensbedreigende. Bij de lever is er een aanvoerende ader en aanvoerende slagader en 
een afvoerende ader. Het bloed komt binnen via darmen en passeert via de lever naar het hart. Als de lever ernstig 
ziek is, kan het bloed daar niet gemakkelijk binnen. Het voelt veel weerstand waardoor er een overdruk gaat 
ontstaan. Het bloed kan er niet meer door via poortader, het zoekt een uitweg en het krijgt een overdruk. Dan krijg 
je veel symptomen.  
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2.3.3. SLOKDARM EN MAAGKOEPELVARICES +/- BLOEDING 

Als gevolg van portosystemische collaterale bloedvaten 

Als er te veel druk staat op het bloedvat en als bloed niet door de lever kan, 
zoekt het een uitweg. Het bloed blokkeert bij de instroom van de lever, wordt 
tegengehouden. Het zoekt een uitweg en het gaat wegstromen op 
alternatieve manieren of alternatieve bloedbanen weg te stromen. 

Er vormt zich een bloedvat uit de aanvoerend poortader en die loopt langs de 
slokdarm. Hierdoor ontstaan er spataders in de slokdarm, dit is het gevolg van 
het bloed dat niet langs de lever meer kan. Het geeft aanleiding tot grootte 
dikke aderen langs de slokdarm   

 

 

Het risico van de spataders of slokdarmvarices is dat het plots kan beginnen bloeden. Die dikke knobbels zijn 
opgezette aders of spataders die zich in de slokdarm hebben gevormd. Dit komt omdat het 
bloed van de lever niet meer kan worden getransporteerd. Het risico is dat het kan barsten 
en een maag of slokdarmbloeding kan ontstaan.  

Het onderzoek werd gedaan via een gastroscopie van de slokdarm.  

 

Vanuit de portale venen wordt er een uitweg gezocht naar een andere circulatie. Dit is een 
patiënt met cirrose. Deze heeft bortstvorming en buikwantvarices. Het bloedvat is 
opgezwollen, of nieuwe aderen die zich vormen. 

 

Spataderbloeding in de slokdarm is gevaarlijk. Het zijn felle en zware bloedingen. Als iemand 
dit ontwikkelt, is de kans groot dat deze persoon hieraan overlijdt. Een 40% procent sterft 

binnen 5 jaar. Er is een dramatische verslechtering van overleving van de patiënt.  

BEHANDELING 
Men kan medicatie die bloedvaten doen dichtknijpen dis is vasoconstrictie van de asteria mesenterica.  of men kan 
antibiotica geven. De afvalstoffen kunnen de bloeding mee veroorzaken omdat ze de lever ziek maken (hypothese) 
vandaar dat ze antibiotica geven zodat de bacteriën doodgaan en er minder afvalstoffen worden geproduceerd. 
Hierdoor kan de lever een beetje gezonder worden, waardoor de druk in de poortader vermindert en het bloed weer 
door de lever kan worden getransporteerd.  
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Lokaal gaat kan ook iets gebeuren, via een maagonderzoek gaan ze die spataderen afbinden (ligaturen) of via 
sclerotherapie. Dit is het injecteren van een soort lijm om die spataders dicht te maken. 

Bij zeer zware bloedingen wordt er een ballon, namelijk de ballon van Sengstaken in de slokdarm geplaatst, 
waardoor de bloeding wordt dichtgeduwd. De ballon comprimeert aanvoer van bloed in vena gastrica sinistra.  

Ligaturen zijn rekkers die ze plaatsen op de spataders om ze af te binden. Bij de spataders zijn er veel welvingen in 
de wand van de aders. Door de rekkers gaan een afgebonden ader krijgen, dan gaat de spatader afvallen en krijgt 
die een klein wondje aan de basis, maar dit geneest.  

 

 

Acute varicesbloedingen wordt behandeld door het plaatsen van een TIPPS. TIPPS is de afkorting van Transjugulaire 
Intrahepatishce PortoSystemische Shunt.  

Een TIPPS is een buisje dat wordt geïmplanteerd tussen de poortader en de 
afvoerende ader van de lever. Het bloed dat niet meer door de lever kan, 
gaat via het buisje een uitweg vinden en een soort van bypass over de lever 
creëren en via de afvoerende ader naar het hart. Het bloed moet dus niet 
meer via de lever en de overdruk van de poortader gaat weg. 

NADEEL: er gaat nog meer bloed niet gezuiverd worden door de lever, dus 
er gaat meer ongezuiverd bloed naar het hart en de rest van het lichaam. 
De mensen worden meer verward en creëren EH. Meeste mensen krijgen 
het niet, maar bepaalde mensen wel.  Dan gaan ze de EH behandelen en als 
het dan nog niet onder controle is, moeten ze het buisje dichtmaken. Dit 
doen ze door een bloedklonter in het buisje te plaatsen. Dit is de grote 
nevenwerking van TIPPS 

TIPPS wordt niet geplaatst aan de hand van een operatie. Men prikt een ader aan in de hals en men schuift de TIPPS 
op via de ader tot in de lever. Van binnenuit in de bloedbaan wordt het geplaatst. Via de bloedbaan plaatst men in 
de lever.  

PREVENTIE 
De preventie van spataderbloeding is door de bloeddruk te verlagen aan de hand van medicatie, namelijk ß-blokkers. 
Het verlaagt de bloeddruk in het hele lichaam, dus ook inde poortader. Daarnaast plaatsen ze ligaturen, soms 
meerdere keren na elkaar of plaatsen ze een TIPPS. Soms wordt ook sclerotherapie toegepast.  

2.3.4. ASCITES 

Ascites is vochtuitstorting in de peritoneale ruimte, dus vocht in de buik.  

Er is een druk in de poortader: bij heel veel overdruk in die ader, is er heel veel overdruk 
in aanvoerende aders van de poortader. Door de overdruk lekt het water door de wand 
van het bloedvat. De buik begint te zwellen. 

SYMPTOMEN 

- Opgezet abdomen; buik soms duwen op de longen, waardoor er 
ademhalingsproblemen ontstaan.  

- Snelle gewichtstoename 

- Breuken zoals navelbreuk 
- Ademhalingsproblemen 

- Verzadiging, moeilijk eten: darmen en maag worden dichtgeduwd. Hierdoor gaan ze 
minder calorieën opnemen, waardoor er minder spieren worden aangemaakt. Dit is een 

belangrijk symptoom 

OORZAAK 
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Door overdruk in de poortader lekt water uit de lever en de aanvoerende bloedvaten. 
Hierdoor krijg je een ophoping van vocht in de buik. Dit vocht is een aantrekkingsbron 
voor bacteriën.  Dit zorgt voor een spontane bacteriële peritonitis. 

Op dat vocht kan er een bacteriële infectie ontstaan. Dat kan besmet worden door 
darmbacteriën. Dit is ook levensbedreigend  

- De P zit met een slechte lever, een slecht immuunsysteem, een sterk verminderde 
afweer en spataders in de slokdarm  
- Bacterie migreert over de darmwand naar het vocht, aangezien er een hoge 
doorlaatbaarheid is van de darmwand. Hierdoor krijgen ze koorts, worden ze ziek, 
tekenen van bacteriële infectie, waardoor de lever en nier nog meer achteruitgaat 
- Slechte prognose: mogelijkheid voor transplantatie bekijken 

Men kan de diagnose stellen door in vocht te gaan prikken en het vocht onderzoeken. Er 
zitten witte bloedcellen in. Via cultuur/kweek de bacterie opsporen.  

 

 

BEHANDELING 
Het vocht afprikken in grote hoeveelheden: als dit eenmaal doet, moet je dit vaker doen. Als de P veel punctienodig 
heeft, kan je TIPSS plaatsen. Hierdoor heb je het vocht onder controle maar is er risico voor HE.  

Een levertransplantatie doen, maar niet iedereen komt in aanmerking om een nieuwe lever te krijgen: 

- oud: de leeftijd licht voor een nieuwe lever hoger dan voor een hart. De oudste P die een nieuwe lever heeft 
is 75 jaar 

- Goede gezondheid is belangrijk: iemand die kanker heeft of een zware ziekte heeft, komt niet in aanmerking 
- Alcohol: P die actief drinken gaan we niet direct transplanteren. Ze moeten minstens 6 maanden geen alcohol 

gedronken hebben om in aanmerking te komen voor een transplantatie. Belangrijke reden voor 6 maanden is 
omdat er na de alcoholstop een mogelijkheid is dat de lever nog zichzelf kan genezen dus een operatie is dan 
niet nodig. Als het niet hersteld is, zijn er geen alternatieven 

Antibiotica geven. Als men dit begint, moet de patiënt dit levenslang innemen. Ze moeten elke dag 1 pilletje nemen. 
Ook wordt er diuretica of vochtafdrijvers gegeven zoals Spironolactone of Furosemide. Paracentese en toediening 
van albumine 8 g/l is ook een behandeling. Ook een zoutarm dieet wordt aangeraden aangezien zout vocht aantrekt.  

2.3.5. HEPATORENAAL SYNDROOM 

Hepatorenaal syndroom is het Functioneel falen van de nieren door chronisch 
leverlijden. Bij overdruk in de bloedvaten van de lever krijg je als reflex dat de slagaders 
in de nieren zeer sterk gaan samenknijpen of dichtknijpen (=vasoconstrictie) waardoor 
ze minder bloed krijgen en minder goed gaan werken.  

- Foto Links: er is nog een groot bloedvat, maar alle andere bloedvaten zijn 
dichtgeknepen als reactie op de overdruk in de poortader. De nieren gaan in hun 
werking heel erg achteruitgaan.  

- Foto rechts: gezonde nier met verschillende vertakkingen van bloedvaten. 

BEHANDELING 
Behandeling met albumine en terlipressine (werkt in op de bloedbaan), maar dit is een tijdelijke oplossingen. Hier 
moet een transplantatie overwogen worden.  

2.3.6.  CONCLUSIE 
Cirrose is een levensbedreigende aandoening met hoge mortaliteit. Als mensen niet in aanmerking komen voor een 
transplantatie, gaan ze overlijden. Ze zijn dan heel beperkt in hun middelen. Met die medicatie wordt het niet 
volledig onder controle gehouden worden. 3-5% van de bevolking hebben cirrose, het komt vrij frequent voor. 

De ernst wordt uitgedrukt aan de hand van twee scores. Elke patiënt met cirrose krijgt twee getallen op zijn hoofd 
gekleefd. De scores zijn ontwikkeld om de ernst in te schatten.  

Bij de Child-Pugh score wordt de e aanwezigheid van vocht in de buik, EH, van billiburine en albimine in het boeld 
en de stollingseiwitten(protrombinetijd) in het bloed gemeten. Al die dingen kan je uitdrukken in een getal. Het 
getal gaat de score bepalen voor Child-Pugh. 

Punten Klasse 
1 jaar 
overleving 

2 jaar overleving 

5 - 6 A 100% 85% 
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7 - 9 B 81% 57% 

10 - 15 C 45% 35% 

5-6: kans op leven redelijk groot. Bij toename, neemt de ernst ook toe: dan zie je dat de grote meerderheid met 
gevorderde leverziekte al na twee jaar overlijden. De overleving gaat echt achteruit. 

Bij de MELD-score wordt er rekening gehouden met de stolling, bilirubine en de nierfunctie. Het getal varieert tussen 
de 0-50. Bij toename is de overleving op drie maanden gaan ze zienderogen achteruit en boven de 40 is de score 
quasi 0. 

 

De scores bestaan om een idee te hebben over de ernst van de problematiek. Hierdoor weten de artsen wat ze kunnen 
zegen tegen de patiënt en ook voor de transplantatie. Uw plaats op de lijst van LT wordt bepaald door enkel de 
meldscore. Als je nieuwe lever nodig hebt, word je op de lijst geplaatst en krijg je een meldscore. Bij een hoge score 
kom je bovenaan de lijst, als die laag is, kom je onderaan. De eerstvolgende lever gaat naar de mensen die het meest 
ziek zijn of met de grootste sterfkans (dus vanaf score 25). Hierdoor wordt de kans op sterfte gereduceerd.  

TRANSPLANTATIE 
Bij acuut leverfalen, ernstige vormen met vermoeden van onomkeerbaarheid: op basis van gedefinieerde criteria 

Bij cirrose/chronisch leverlijden te bekijken in functie van 

- Ernst van leverlijden (MELD score): stolling, nierfunctie, bilirubine 
- Etiologie van leverlijden 

o Alcohol: 6 maanden abstinentie regel 
o Uitzondering voor aantal complicaties (voorbeeld hepatocellulair caricnoma) 

- Algemene lichamelijke toestand en leeftijd van de patiënt 
o Geen ernstige levensbedreigende ‘co-morbiditeiten’ 

2.3.6.1. RISICO OP PRIMAIRE LEVERKANKER (HEPATOCELLULAIR CARICINOMA – HCC) 
Het moment dat je cirrose hebt, is de kans op leverkanker zeer verhoogd. 1 specifieke tumor die in de lever ontstaat 
is HCC. 

 

2.4. INTRINSIEKE TUMOREN VAN DE LEVER 

2.4.1.  BENIGNE LETSELS 

- Focaal nodulaire hyperplasie van de lever. 

- Hemangiomen. 

Niet alle gezwellen die in de lever zijn kwaadaardig. Er zijn ook goedaardige gezwellen zoals hemangiomen. 
Hemangiomen zijn aangeboren afwijkingen van bloedvaten in de lever. Dit heeft geen risico op ontaardingen moet 
er niets aan gebeuren 

2.4.2.  PREMALIGNE LETSELS 

- Adenomen 

Adenomen zijn goedaardige gezwellen die niet kunnen uitzaaien of overlijden. Dit zijn geen kwaadaardige of 
kankergezwellen; Ze hebben we een risico op ontaarding. He tkan op termijn toch kan beginnen groeien en evolueren 
naar leverkanker. Het is niet kwaadaardig maar heeft wel een potentieel om kwaadaardig te worden.  

Adenomen zijn hormoongevoelig dus sterk beïnvloed door oestrogeen en ook door de pil. Ze moeten stoppen met de 
pil nemen en overschakelen op een spiraaltje of een minipil. Als het te groot wordt of te veel in aantal worden ze 
verwijderd. Komt vaak voor bij jonge vrouwen 

2.4.3.  MALIGNE LETSELS 

Dikwijls metastasen: uitzaaiingen van andere tumoren (borst, long, darm), gezien ‘filterfunctie van de lever’ 
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Primaire maligne levertumor: hepatocellulair carcinoma (HCC) ontstaan in de lever zelf. Deze ontstaan in context 
van cirrose. Dit is een kweekvijver waar ze kunnen ontstaan en gedijen.  

SYMPTOMEN 
Decompenseren: plots ascites krijgen, plots EH, geelzucht ontwikkelen, vermageren door niet goed meer te kunnen 
eten, pijn krijgen, … 

DIAGNOSE 
De diagnose is door een echo of NMR, door tumoreiwitten te gaan nakijken in het bloed die worden afgescheiden 
door de tumoren zelf of door een staaltje tenemen van de tumor. Iedereen die cirrose heeft, wordt om de 6 maanden 
terug opgeroepen om terug te worden nagekeken (echo). Het risico is vrij hoog. Actief opsporen en opvolgen.  

THERAPIE 
Door vroegtijdige detectie is dit klein en lokaal is, dus is het geneesbaar. Als het klein en lokaal is, en de lever is nog 
relatief gezond, kan het chirurgisch verwijderd worden. Als het iets meer uitgebreider is, kan er een 
levertransplantatie plaatsvinden om zowel cirrose als tumor weg te halen (= voor geselecteerde patiënten), Als het 
te uitgebreid is of te groot, dan is de kans op herval te groot, waardoor er palliatieve strategieën worden toegepast. 
Deze leiden niet tot volledige genezing. 

HCC Is een agressieve tumor. Overleving is 6-20 maanden. De overleving van de mensen na het vinden is sterk beperkt.  

Voor een transplantatie zijn er veel levers beschikbaar. Heb je acuut leverfalen, … dan heb je binnen de week of 
paar dagen een nieuwe lever. Een lage meldscore (vocht in de buik, om twee weken puncties hebben) maar goede 
bloedwaardes, dan moeten ze lang wachten. Alles is in functie van de meld en de parameter die je hebt.  
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3. AANDOENINGEN VAN GAL EN PANCREAS 

3.1. ANATOMIE EN FUNCTIE VAN DE GALWEGEN 

De lever produceert de gal. De gal wordt vervolgens opgeslagen in de 
galblaas. Er is 1 groot afvoerend galkanaal die de gal uitscheidt in de 
twaalfvingerige darm. Op de plaats waar die galkanaal in darm 
terecht komt, komt ook het kanaal van alvleesklier terecht. De 
galsappen komen terecht in de dunnen darm voor het verteren van 
de voeding. De plek waar de gal in de dunne darm terecht komt is 
de papil van Vater.  

9) Galblaas is bron van heel veel problemen. Is reservoir van gal en 
als je eet wordt dat geleegd in de darm.  
12) De milt 
14) Maag 

Anatomie is belangrijk om de problematiek te begrijpen 

3.1.1.  SECRETIE VAN GAL 
De gal bestaat uit galzouten. Galzouten hebben een hydrofiele en hydrofobe kant. Galzouten werken net als Dreft. 
Er is een kant die water aantrekt en een kant die vet aantrekt. Hierdoor kunnen vetten wateroplosbaar worden. Alle 
vetten kunnen worden getransporteerd. De vertering wordt verder opgenomen door pancreaseiwitten.  

Naast galzouten hebben de galwegen nog andere functies: 

- Excretie van afvalproducten/medicatie (‘hepatische klaring’) 
- Rol in excretie van bilirubine (hemoglobinemetabolisme). 

- Rol in metabolisme van cholesterol (basis voor galzouten).: galzouten zijn gemaakt uit cholesterol. De basis 
is cholesterol met bepaalde extra chemische bindingen.  

Galzouten worden in de darm verwerkt door contact met bacteriën en worden omgevormd tot secundaire 
galzouten.De galzouten worden daarna terug heropgenomen in het ileum (het laatste stuk van de dikke darm) en 
circuleren zo naar de lever en terug naar de gal. Deze circulatie heet ‘enterohepatische circulatie.’ Galzouten 
kunnen ook als hormonen werken, er is toenemende evidentie (bron wetenschappelijk onderzoek). 

3.2. AANDOENINGEN VAN DE GALWEGEN 

3.2.1.  CHOLESTASE 

SYMPTOMEN 
Als er een tumor of een steen in het galkanaal zit, ontstaat er een blokkade. Het gal kan niet meer uit de galblaas 
waardoor het zich opstapelt in de bloedbaan en in het lichaam. Hierdoor is er een accumulatie van bilirubine en 
galzouten in het lichaam. De P krijgen geelzucht en enorme jeuk. De jeuk komt doordat de galzouten zich gaan 
accumuleren in het lichaam onder de huid, waardoor er jeuk ontstaat. Aan deze jeuk kan er niets gedaan worden, 
waardoor het zeer invaliderend kan zijn.  

ER is ook een verminderde excretie van bilirubine en galzouten in de darm waardoor de stoelgang wit wordt. Het 
is een dikke witte brei, het is dus geen normale stoelgang. Bilirubine zorgt voor de bruine kleur van de stoelgang. De 
excretie van bilirubine gaat andere uitwegen zoeken en worden uitgescheiden via de nieren en de urine. Hierdoor 
krijgt de urine een zeer donkere kleur.  

Gal niet meer wegkunnen uit galkanalen dus is er een terugvloei van gal naar de lever. Hierdoor wordt de lever 
ziek. Dit kan opgepikt worden in het bloed, de leverwaarde en enzymes gaan toenemen en het gaat uiteindelijk 
gepaard met leverschade. Door de leverschade gaat er zich littekenweefsel vormen en uiteindelijk cirrose ontstaan.  

Gal of vloeistoffen in het algemeen dat blijft stilstaan is ene aantrekkingspool voor bacteriën. Hierdoor kunnen er 
infecties ontstaan van de galwegen.  
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DIAGNOSE 
De diagnose is klinisch gemakkelijk te stellen, aangezien de patiënten erover vertellen (witte stoelgang, bruine urine, 
jeuk, …). Daarnaast kan het ook ontdekt worden door bloedtesten. Er is voornamelijk een stijging van de 
cholestaseparameters: direct geconjugeerd bilirubine en Gamma-glutamyltranspeptidase, alkalische fosfatase. In 
mindere mate kunnen ze ook de leverwaarde omhoog zien gaan. Ook kunnen ze aan de hand van necrosetesten de 
beschadiging zien van de lever.  

Een tweede manier is de galwegen in beeld brengen via echografie, NMR-CP en ERCP. Het nadeel van een echografie 
is dat het je de galwegen niet in detail kunt zien. Bij een NMR-CP kan je dit wel. Met een ERCP wordt er in de 
galwegen zelf gekeken en kan er lokaal procedures verricht worden. Als de kleine microscopische galwegen bekeken 
willen worden, moet er een leverbiopsie gedaan worden.  

ANDERE AANDOENINGEN VAN DE GALWEGEN 
A) Ontstekingsziektes van de galwegen: elk specifieke oorsprong en populatie treffen 

o Primair scleroserende cholangitis (PSC). 

o Primair biliaire cholangitis (PBC). 

B) Galstenen.: een van de meest frequente ziektes 

C) Tumor van de galwegen: cholangiocarcinoma. Squasi elk orgaan in het lichaam kan een tumor ontwikkelen 

3.2.2.  ONTSTEKINGZIEKTES VAN DE GALWEGEN 
PSC en PBC zijn immuunziekte, ze hebben te maken met het immuunsysteem. 

3.2.2.1. PRIMAIR SCLEROSERENDE CHOLANGITIS (PSC) 
PSC is een immuuntyppe ontsteking van de grote galkanalen. Het kan niet behandeld worden met immuun 
onderdrukkende medicatie, aangezien het hier niet op gaat reageren. Ook is de oorzaak van PSC niet echt duidelijk. 
Het treft voornamelijk jonge mannen. PSC is ook geassocieerd met darmziektes zoals colitus ulcerosa en de ziekte 
van Crohn.  

SYMPTOMEN 
De galwegen gaan ontsteken waardoor er vernauwingen gaan ontstaan. Hierdoor gaat het gal niet meer circuleren 
waardoor er kans is op geelzucht en jeuk. Als de ontsteking lang blijft aanslepen is er kan op cirrose of het ontwikkelen 
van een tumor. P zijn dikwijls jong, die op jonge leeftijd worden geconfronteerd met ziekte galkanalen en soms 
dramatische vorming van kankergezwellen (20%). 

De galkanalen is geen mooie rechte buis, deze heeft op verschillende plekken 
vernauwingen en ontsteking zones.  

Je kan het vergelijken meteen paternoster. Je hebt uitzettingen en 
anderzijds de vernauwingen die ertussen zitten.  

De zwarte foto is het beeld van tijdens een ERCP 

 

 

DIAGNOSE 
Diagnose stellen door de grote galkanalen in beeld te brengen via een NMR-
CP. Iets aan doen, overgaan naar een ERCP (in de galkanalen kunnen werken). 

Als het de kleine kanaaltjes zijn in de lever die zijn aangetast, moet er een biopsie gebeuren.  

BEHANDELING 
Er is nog geen medicamenteuze behandeling gekend voor deze ziekte. Er is een mogelijkheid om levertransplantatie 
te doen. Door de lever te transplanteren, worden ook de galkanalen vervangen. Dit doen ze enkel als er een evolutie 
is naar cirrose of er onhoudbare klachten zijn zoals jeuk of geelzucht.  

Soms kunnen ze via ERCP die galkanalen met een katheter binnengaan en de vernauwingen met een ballon 
openblazen. Hierdoor kan de jeuk en geelzucht onder controle gehouden worden en transplantatie worden uitgesteld.  

3.2.2.2. PRIMAIR BILIAIRE CHOLANGITIS (PBC) 
Heeft essentiële verschillen met PSC.  

- Het is een duidelijke auto-immuunziekte van de galkanalen.  

- Dit is een ziekte die de microscopische galtakjes gaat aanvallen in de lever.  

- Het type P is anders: voornamelijk vrouwen van middelbare leeftijd 

- Hier is er geen risico op een kanker van de galkanalen.  

- Hier is het niet geassocieerd met een ontsteking van de darm 

Gelijkenissen met PSC: 
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- De klachten zoals jeuk en geelzucht door galblokkades of galafvoerproblemen 

- Aanleiding geven tot leverbeschadiging en cirrose.  

DIAGNOSE 
Diagnose stellen door biopsie te doen van de lever aangezien het gaat over de microscopische kleine galtakjes. Het 
bloed kan ook antistoffen bevatten (AMA - anti mitochondriale antistof).  

BEHANDELING 
De ziekte gaan ze behandelen door ursodeoxycholzuur te geven. Het medicament gaat de ziekte afremmen. Of door 
een levertransplantatie.  

De gal en de lever hangen sterk aan elkaar. De lever zit vol met galkanaaltjes. Al die zaken ga je wegnemen en ga je 
een gezonde lever en galkanalen terugplaatsen. De meeste zijn genezen na de ziekte. 3/10 van de patiënten krijgen 
de ziekte terug. De oorzaak is echter onbekend. De minderheid gaat de ziekte dus opnieuw ontwikkelen. Sommige 
patiënten hebben 4-5 keer een levertransplantatie gehad. 

Urso betekent beer. Beren hebben en winterslaap en daarin wordt niet gegeten en de gal blijft staan in de galblaas. 
De beren hebben een galzout waardoor het vloeibaar blijft en het geen schade kan veroorzaken. Het is een goed 
oplosbaar neutraliserend galzout. Wij gebruiken het in om voor mensen gunstige effecten. In westerse landen is het 
synthetisch, in China – via echte beren. 

3.2.3.  GALSTENEN 
Veel mensen ontwikkelen vroeg of laat problemen met galstenen. Bevinden zich quasi 
altijd of worden aangemaakt in de galblaas (=reservoir voor gal), waarbij de gal soms 
blijft staan, de gal dikt soms wat in, meer en meer indikken kunnen er zich stenen 
vormen in de galblaas. De fabriek van de galstenen 

Als die daar blijven zitten, ga je daar niets van voelen. Een echo bij dames (meer 
frequent) zien dat meer als ½ van alle dames boven de 50 gaan stenen hebben zitten in 
de galblaas.  Zolang die gewoon in de galblaas zitten geven die geen symptomen. Er is 
een probleem is als die stenen dingen beginnen te doen waarbij er problemen gaan 
ontstaan. 

 

3.2.3.1. ACUTE CALCULEUZE CHOLECYSTITIS 
Acute calculeuze cholecystitis is een ontsteking van de galblaas door de aanwezigheid 

van stenen. De stenen kunnen een ontsteking vormen van een galblaas. De galblaas is dan heel dik en rood, omdat 
die gezwollen en ontstoken is door de aanwezigheid van stenen.  

SYMPTOMEN 
Heel veel pijn aan de bovenbuik (rechterboven), hebben koorts en minder eetlust.  

BEHANDELING 
Behandelen door antibiotica en pijnstilling en als het aan het genezen is, gaat 
ze de galblaas preventief moeten verwijderen. De kans dat het terugkomt is 
meer dan ½. Het kanaaltje wordt doorgeknipt en de galblaas gaat eruit. Het 
is een eenvoudige kijkoperatie, de patiënten moeten niet blijven in het 
ziekenhuis na de operatie. Er is weinig risico op complicaties.  

Galblaas heb je eigenlijk niet nodig, dus als die weg is, is dat niet zo erg. Die 
voelen daar niets van, kunnen alles blijven eten en drinken.  

 

3.2.3.2. GALKOLIEKEN OF GALCRISIS 
Als een van de steentjes op wandel gaat, volgt het steentje de weg van het galkanaal 
zoals het gal zelf en komt die vast te zitten in hoofdafvoerkanaal van de galwegen. 

Het galsteentje zit vast, net voor de ingang van de darm. Dit geeft aanleiding tot 
een blokkade of obstructie van het galkanaal. Dan krijg je een galcrisis. De 
galkanalen beginnen op te zwellen, de galblaas voelt dat, die begint samen te 
trekken en te duwen. Die contracties voel je als hevige pijnscheuten.  

SYMPTOMEN 
De mensen krijgen héél plots, soms na een maaltijd (half uurjte) (stimulatie van de 
galblaas) waarbij het gal in de darm terecht moet komen. Hierdoor kan een steentje 
zich verplaatsen. P geven aan dat er iets in de buik schiet. Pijn in de buik krijgen 
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die op en af gaat. Rondlopen/ niet meer kunnen houden van de pijn. Mensen moeten braken en voelen zich zeer 
oncomfortabel 

 

3.2.3.3. CHOLEDOHOLITHIASIS 
Steen komt via de cysticus in de choledochus (hoofdgalweg) en geeft aanleiding tot galwegobstructie. 

SYMPTOMEN 
Hevige pijn, geelzucht en jeuk. Als de gal een hele tijd geblokkeerd zit, kan er ook infectieuze cholangitis ontstaan. 
De patiënt heeft dan koorts, geelzucht, pijn, rillingen, bacteriën in het bloed. Dit kan zware infecties geven 

BEHANDELING 
Eerst zorgen dat de ontsteking en de pijn weg is, door medicatie te geven en het steentje te verwijderen via ERCP. 
De extractie van de stenen gebeurt aan de hand van een camera. Met camera binnen via de maag, komen voor dat 
plaatsje waar de papil van Vater ligt. Dit is het kanaaltje waar de galwegen in de darm terecht komen. We gaan in 
de papil en we maken het open van binnenuit en trekken de steen eruit.  

Er is ook een sfincterotomie. Dit is het doorsnijden van de sfincter van Oddi. 

Nadien wordt de galblaas verwijdert om te voorkomen dat er nog een steentje door de galblaas gemaakt kan worden 
en zorgen voor een obstructie.  

  

3.2.3.4. BILIAIRE PANCREATITIS 
Het risico van een steentje in de galwegen te verwijderen is, dat er problemen kunnen ontstaan in de pancreas. Het 
pancreaskanaal kan blokkeren of irriteren en soms daardoor een pancreasontsteking creëren.  

Hetzelfde kan ook door het steentje zelf gebeuren. Er is een ontstaan van pancreasontsteking door passage van een 
steentje in de choledochus voorbij de uitmonding van het hoofdpancreaskanaal (de ductus van Wirsung). 

Alles wat er in het uiteinde van galkanaal misloopt, kan aanleidinggeven voor pancreasontsteking. Kan héél zwaar 
zijn. Niet onderschatten 

BEHANDELING 
Pijnstilling, vocht intraveneus, nuchter blijven, zo nodig ERCP. 

3.2.4.  TUMOREN VAN DE GALWEGEN 

3.2.4.1. CHOLANGIOCARCINOMA 
Zowel mensen met PRC als mensen zonder PRC kunnen tumoren ontwikkelen op de galwegen. De meerderheid van 
de tumoren ontstaan bij mensen die geen PRC hebben. De tumoren kunnen ontstaan in alle segmenten van het 
galkanaal, zowel in de lever als op de hoofdgalweg als bij de uitmonding van de dunne darm. Het kan ook aan de 
pancreas liggen.  

DIAGNOSE 
Diagnose via echo, CT, NMR, NMR-CP, ERCP. Tumormerker CA 19-9 in bloed. (eiwit afgescheiden door tumor) 

BEHANDELING 
Proberen tumor weg te nemen aan de hand van chirurgie, waarbij tumor volledig weg te nemen om de patiënt te 
genezen. De tumoren zitten op cruciale plaatsen: 

- In de kleine galkanalen van de lever: helft van de lever wegnemen 

- Uiteinde van het galkanaal is er nood aan een Whipple operatie. Het uiteinde van het galkanaal is een zeer 
delicate plaats o.w.v. pancreas, uiteinde maag, 12 vingerige darm. Als je de tumor moet wegnemen moet je 
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alle aangrenzende organen of aangetaste organen wegnemen.  Dit is eer zeer zware operatie en vraagt veel 
expertise.  

o Organen die ze moeten wegnemen zijn de galblaas, stuk galkanaal, helft van de pancreas, dunne 
darm, uiteinde van de maag. De operatie zijn zeer ingrijpend. Er is een zekere kans op overlijden 
o.w.v de operatie zelf, omdat de operatie/complicaties op zich uitdagend is 

  

Voor de Whipple-operatie   Na de Whipple operatie. 

Ondanks zware leverchirurgie of Whipple, is dit de enigste kans om de patiënt definitief te genezen 

Als de tumoren niet operabel zijn o.w.v. de sterkte, de grootte of uitzaaiing, dan is er geen operatie meer mogelijk 
en definitieve genezing bieden is zeer beperkt aangezien ze enkel chemotherapie kunnen geven. De prognose of 
overleving is zeer slecht. Er is gemiddeld 13-15 maand overleving.  

3.3. ANATOMIE EN FUNCTIE VAN HET PANCREAS 

 

De pancreas ligt achteraan in de buikholte. Pancreas is een grote klier die zijn sappen produceert en afgeeft aan de 
twaalfvingerige darm. Patiënten hebben vaak klachten van pijn in de rug.  

De pancreas bestaat uit acinaire cellen of die gerangschikt zijn in acini of klierbuizen.  

De pancreas heeft een cruciale rol in de vertering. De eerste functie is de secretie van sappen die instaan voor de 
vertering. Verschillende eiwitten die andere eiwitten/vetten zoals amylasen, lipasen of proteasen gaan verteren. Als 
de pancreas niet goed werkt, heb je een tekort aan verteringsenzymen en krijg je de maldigestie. Hierdoor kan je 
diarree ontwikkelen of in mindere mate voedingsstoffen opnemen.  

De lozingsgangen of Ducti van de pancreas komen samen in één grote gang, de ductus van Wirsung. Hier komt ook 
het gal in terecht. De Ducti bestaat uit eenlagig epitheel waar er enzymen worden afgevoerd. Daarnaast is er secretie 
van bicarbonaat en water om het maagzuur te neutraliseren  

Een derde functie is dat in de pancreas andere cellen aanwezig zijn, zoals de beta-cellen die aanwezig zijn in de 
eilandjes van Langerhans. Hierin wordt insuline geproduceerd. Dit wordt afgescheiden in het bloed om de 
suikerwaardes naar beneden te halen. De pancreas speelt ook een rol bij het ontwikkelen van diabetes.  
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  Acinaire cellen   Eenlagig epitheel  Eilandjes van Langerhans 

3.3.1.  ONDERZOEKEN VAN DE PANCREAS 
De pancreasklier zelf kan onderzocht worden aan de hand van echografie en endoscopie, CT-scan en NMR-scan. 

- Via een gewone echografie is het zeer moeilijk om de pancreas te onderzoeken.  

- Endoscopie: via de mond met een microscoop naar de maag. Daarna gaat de microscoop door de maagwand 
heen om de pancreas te onderzoeken.  

De Ductus van Wirsung kan onderzocht worden door wirsuongografie. Hierbij maken ze gebruik van een NMR-CP en 
een ERCP 

- Het pancreas heeft een kanaal, nl het Wirsungkanaal. Dit kunnen we bekijken aan de hand van NMR-scan. Dit 
is dezelfde scan om galblazen te onderzoeken. Deze methode is niet-invasief 

-  ERCP is vorm van endoscopie waarbij er een katheter wordt ingebracht in de pancreaskanaal. Deze methode 
is wel invasief 

De functie van de pancreas is kijken naar de stoelgang, om te kijken hoeveel vetten hierin zitten. Bij een mindere 
werking van de pancreas zit er veel vet in de stoelgang of de vitaminen in het bloed bekijken. Dit is het bekijken van 
de exocriene functie van de pancreas.  Daarnaast kan er gekeken worden hoeveel suikers er in het bloed zit, hierbij 
wordt er gekeken naar de endocriene functie van de pancreas.  

Het zijn dus allemaal manieren om naar de structuren en de vorm van de pancreas zelf te kijken of van de 
pancreaskanalen of naar de functie van de pancreas.  

3.4. AANDOENINGEN VAN DE PANCREAS 

1) Acute pancreatitis: acute ontsteking 

2) Chronische pancreatitis 

3) Tumoren van het pancreas 

3.4.1.  ACUTE PANCREATITIS 
Door een of andere reden geraakt de pancreas massief ontstoken. Door de ontsteking gaat er vernietigende 
mechanisme in werking. Hierdoor gaan er pancreascelletjes dood. Op deze manier gaat de pancreas zichzelf verteren. 
Dit kan zeer ernstig zijn. Er zijn ook lichtere vormen waarbij de pancreas gaat zwellen en dat er een kleine vertering 
van de pancreas is. Het is levensbedreigend als er bepaalde delen van de pancreas sterven af.  

Het zwarte op de foto is het gevolg van verteringsappen die komen uit de 
pancreas. Deze verteringenzymen vallen de huid aan. Er is een mogelijkheid 
om volledig te genezen van de acute pancreatitis. Tenzij het 
levensbedreigende vormen zijn.  

 

 

 

 

 

OORZAKEN 
De oorzaken kan toegeschreven worden aan galsteentjes of aan alcohol. 
Biliaire pancreatitis kan ontstaan doordat er in de galblaas een steentje 
wordt gevormd. Deze gaat zich verplaatsen en zorgt voor een tijdelijke 

inklemming van de papil van Vater, waardoor ook de ingang van het pancreaskanaal wordt geblokkeerd. Hierdoor 
geraken de verteringssappen niet weg. Biliaire pancreatitis is 40-60% van alle oorzaken. De steentjes kan je vrij 
gemakkelijk uitsluiten. 
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Alcoholische pancreatitis krijg je door acuut drinken of door een hoge dosis aan alcohol te consumeren. Er zijn 
mensen die dat niet krijgen, er is een gevoeligheid voor nodig. Gevoelige mensen kunnen na een cantus binnenkomen 
met een acute pancreasontsteking. De gevoeligheid heeft te maken met genetica en de samenstelling. Of er is een 
opstoot van chronische alcoholische pancreatitis.  

Door een zwaar verkeersaccident, door kneuzing van de pancreas kan er ook een acute ontsteking ontstaan. Door 
Bof, een virus, maar dit komt niet zoveel meer voor. Door te werken met een ERCP in de galblaas kan er een acute 
pancreatitis ontwikkeld worden, maar dit komt niet zo vaak voor. Tot slot kan er ook een ontsteking ontstaan door 
medicatie.  

SYMPTOMEN EN VERWIKKELINGEN 
Mensen hebben last van hevige abdominale pijn. Als er een pancreasontsteking komt, door 
een steentje, dan zijn de symptomen vergelijkbaar met een galkoliek. Ze hebben plots een 
hevige pijn, verschikkelijke pijnaanval, krampende pijnen, zijn misselijk en het gaat op en 
af. Er komt een pancreasontsteking bij. De pijn kan veranderen van karakter, de pijn blijft 
hevig en aanhouden in de bovenbuikmaar de krampen gingen weg.   

De andere symptomen geven een indicatie hoe ernstig de pancreasontsteking is. Als het 
een zuivere, milde pancreasontsteking is, is er sprake van pijn die na een paar dagen 
verdwijnt. 

In een zwaardere vorm dan gaan stukken van de pancreas afsterven, waarbij je heel wat 
complicaties krijgt.  

- De darmen: gaan verlammen waardoor het samentrekken wegvalt. Hierdoor gaan 
ze opzwellen en uitzetten onder invloed van reflectoire verlamming 

- Shock door te weinig bloed in de bloedbaan krijgt, de bloeddruk stijgt, het vocht 
begint uit de bloedbaan te sijpelen. Hierdoor komt de patiënt in een levensbedreigende toestand terecht 

- Vocht op de longen of uitvallen van de ademhaling 

- Ontsteking van buikholte door het lekken van pancreassappen net het opzwellen van de buikholte waardoor 
er een soort van overdruk ontstaan. Hierdoor gaat de buik nog meer opzwellen en massief uitzetten en dat 
kan leiden tot een abdominaal compartimentsyndroom.  

- Door de druk en het opzwellen van de buik kan de bloedcirculatie in het gedrang komen. Zodat alle organen 
in de buik beginnen af te sterven. Om de buik doen te ontzwellen moeten ze de buik opensnijden.  

- Nierfalen is een klassieke complicatie. De nieren beginnen minder te werken waardoor er soms nierdialyse 
gestart moet worden 

- In latere fases zijn er allemaal verwikkelingen op niveau pancreas zelf, zoals een cyste op de pancreas of 
stukjes pancreas die zijn vernietigd en die beginnen te ontsteking.  

DIAGNOSE 
In het bloed lekken veel enzymen van het orgaan. Als het orgaan kapotgaat, kan men lipasen ontdekken in het bloed. 
Een CT-scan kan helpen om een zware vorm te onderscheiden van erge vormen. Bij een zware vorm is de pancreas 
gezwollen, maar ook een lekkage en bepaalde delen van de pancreas die geen bloedtoevoer meer krijgen.  Bij een 
lichte vorm is er enkel een gezwollen pancreas te zien.  

Bij een ontsteking kan er een punctie gebeuren met een fijne naald van het vocht, hierdoor kan men een infectie 
uitsluiten. 

BEHANDELING 
Pijnstilling geven omdat de pijn enorm groot is, dus worden er vrij hoge dosissen aan morfine gegeven. De behandeling 
is voornamelijk gericht op de symptomen en de complicaties, maar niet echt op de pancreatitis zelf, het is afwachten 
hoe het verloopt.  

Een steentje moet worden verwijderd aan de hand van ERCP, hierbij kunnen ze wel iets aan de oorzaak doen, maar 
niet aan de ernst of de zwaarte van de pancreatitis.  

Maagsonde geven als de darmen beginnen op te zwellen, zodat de overdruk wat kan verlagen of nierdialyse geven als 
de nieren uitvallen. Ook beademing geven, afhankelijk van de complicaties 

Vocht geven en voeding geven via IV.  

In latere fases kunnen er zich cyste vormen op de pancreas, deze kunnen worden lokaal behandeld.  

PREVENTIE 
Als de oorzaak een steentje is moet de galblaas weggenomen worden zodat de kans om een nieuw steentje te 
ontwikkelen gedaald wordt. Bij alcohol moet er een begeleiding komen.  

3.4.2.  CHRONISCHE PANCREATITIS 
Dit is geen alles of niets-fenomeen. Er is een constant afsterven (soort van cirrose) van de pancreas. Hierdoor ontstaat 
er littekenweefsel en schade aan de pancreas en uiteindelijk leiden tot functieverlies. Hier heb je een continu pijn. 
Het is niet onomkeerbaar 
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OORZAAK 
De grootte oorzaak voor de chronische ontsteking is alcohol. Daarnaast zijn er erfelijke oorzaken (hereditair) of 
vormen waarvan we de oorzaak niet kennen (idiopathisch).  

RELATIE MET ALCOHOLGEBRUIK 
Het heeft te maken met de gevoeligheid van het orgaan. Er is een verband met de hoeveelheid, de duur en de 
frequentie van alcoholgebruik. Roken speelt ook een rol bij het ontwikkelen van chronische pancreatitis. Het gaat 
pancreatitis niet veroorzaken, maar het ziektebeeld verergeren.  

Er is geen absoluut drempelfenomeen. Daarnaast is het ook afhankelijk van de individuele gevoeligheid en de 
genetische invloeden. Vrouwen zijn meer gevoelig dan mannen. 

PIJN 
De pijn is chronisch, maar het neemt toe met het eten, want dan wordt de pancreas gestimuleerd om enzymen aan 
te maken. De vertering is ook al minder. Deze mensen zijn vaak zeer mager of ze zullen vermageren. Bij zware 
opstoten gaan de mensen zwaar voorovergebogen zitten, dus met de knieën tegen het lichaam. Sommige mensen 
hebben hier helemaal geen last meer van. Er is een pijnloos verloop mogelijk en kans op acute opstoten van 
pancreatitis.  

FUNCTIEVERLIES 
De voeding gaat niet meer goed verteerd worden. Hierdoor ontstaat er vetdiaree (=steatorree). Daarnaast gaan ze 
ook vermageren door verminderde vertering. Ook kunnen er symptomen van vitaminetekort ontstaan doordat 
bepaalde vitaminen in de vetten niet meer worden opgenomen (zoals A, D, E en K). Vitamine A heeft een negatieve 
invloed op het zicht, vitamine K heeft invloed op de bloedstolling, vitamine D met botvorming en vitamine E heeft 
invloed op meerdere functies. Mensen met chronische pancreatitis ontwikkelen diabetes, doordat er een sterke 
verminderde werking van de pancreatitis is.  

COMPLICATIES 
Er is een verhoogd risico op kanker. Er zijn beschadigingsprocessen in het ontstoken orgaan en dit is een 
voedingsbodem voor kanker. Er kan ook kanker ontstaan in de keel, niet door de pancreas maar door de symptomen. 
Veel van de structuren in de buurt kunnen druk ervaren en worden aangetast. Door de zwelling kan de galwegen 
volledig afgesloten worden. Daarnaast kan de dunne darm worden dichtgeduwd. Hierdoor krijg je een blokkade op 
de 12-vingerige darm, waardoor mensen vaak moeten braken of de voeding blijft vastzitten. Bloedvaten kunnen 
verklonteren. Tot slot kunnen er cysten ontstaan op de pancreas. 

DIAGNOSE 
De pancreas kan verkalken bij een chronische pancreatitis. Men kan dit onderzoeken door een echo-endoscopie. 
Daarnaast zijn er andere beeldvormende technieken zoals CT, NMR en ERPC. Ook kan men functioneel onderzoek 
doen door de vetexcresie te meten in de stoelgang, vetoplosbare vitamines meten in bloed en een evaluatie doen 
van de glucosemetabolisme (nuchtere glycemie, glycohemoglobine. 

(nog uit ppt halen) 

BEHANDELING 
Er is geen behandeling voor pancreatitis. De schade die er is, krijg je niet meer ongedaan. Deze mensen kunnen pijn 
blijven hebben, ookal zijn ze gestopt met roken en drinken. Iemand die stopt met drinken kan de pijn wegtrekken 
en er nog amper last van hebben.  Daarnaast is het ook een maatregel om erger te voorkomen. Pijnstilling is nodig, 
aangezien mensen niet meer kunnen eten. Dit verhoogt echter het risico op verslaving. Vaak is morfine nodig om de 
pijn onder controle te houden. De mensen gaan zichzelf behandelen en meer en meer morfine innemen en hogere 
dosissen nodig hebben. Coeliacusblok is de zenuw verdoven die de pijn geleid door een endoscopie. Hierdoor wordt 
die pijn minder geleid vanuit de pancreas. Dit zorgt ervoor dat patiënten minder medicatie moet innemen. De 
complicaties kunnen ook worden opgevangen zoals capsules waarin verteringsenzymen inzitten. Bij mensen met 
suikerziekte moeten insuline inspuiten. De functies van de p worden overgenomen.  

Mensen met heel zware ontstekingen kunnen de slechte stukken pancreas chirurgisch worden verwijderd. Dit is niet 
voor iedereen!!  

3.4.3.  TUMOREN VH PANCREAS 
Maligne adenocarcinoma van het pancreas. Dit is een tumor met een slechte reputatie i.v.m. de overleving. Patiënten 
hebben een slechte prognose en op korte termijn zullen ze overlijden. Het is een frequente tumor die de laatste 
jaren aan het toenemen is, op een steeds jongere leeftijd. De risicofactoren zijn roken, ook toenemen met de leeftijd 
(40-50-60 jaar) en ook toenemen naarmate ongezonde levensstijl zoals drinken, …  

SYMPTOMEN 
Vaak kan de tumor groeien voor de symptomen ontstaan. Hierdoor is het moeilijk om dit volledig te kunnen weghalen 
of te behandelen. De klachten zijn atypisch waardoor men hier niet direct aan denkt. Ook een enorme 
gewichtsverlies, doordat de tumor veel energie verbruikt en de vertering ook verstoort is. Na een tijd krijg je een 
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belangrijke pijnproblematiek, een zeer knagende pijn, door het groeien van de tumor. De tumor kan ingroeien in de 
zenuw waardoor de pijn zeer hevig is en blijft. Geelzucht kan ook een symptoom zijn, door een blokkade van de 
galweg.  

 

DIAGNOSE 
Soms is een tumor niet te zien op een scanner (CT,NMR), maar wel door een echo-endoscopie. De tumor kan ook ene 
bepaalde stof (eiwitten) afscheiden, die teruggevonden kan worden in het bloed.  

STAGNEREN 
Belangrijk is om te kijken of er uitzaaiingen zijn in andere organen of dat het tumor gegroeid is, waardoor het een 
bloedtoevoer krijgt.  

BEHANDELING 
De behandeling is  door het weggenemen van de tumor. De voorwaarde is dat het niet 
mag uitgezaaid zijn of vergroeid in de bloedvaten. Men kan de tumor weghalen aan 
de hand van een Whipple. Whipple is een stuk wegnemen van de pancreas, dunne 
darm, … 

Als de tumor in de staart zit van de pancreas, moeten er minder stukjes van de 
organen worden weggenomen. Het is niet altijd zo dat mensen waarbij de tumor 
wordt weggenomen ook effectief geneest. In de meeste gevallen groeit de pancreas 
terug of er is een uitzaaiing. ¼ -1/5 bekomen een definitieve genezing.  

Chemotherapie is ook een behandeling, maar dit zorgt niet voor een overlevingskans.  

De tumor heeft een zeer agressief karakter! 

Pijntherapie, comfortzorg. Als de galkanalen geblokkeerd zijn moet er een stent 
worden geplaatst. Hier worden de symptomen opgevangen maar er wordt niets 
gedaan aan de tumoren.  

Overleving als ze geopereerd: 7-25% leeft na 5 jaar. Zo lokaal inoperabel: gemiddeld 
6-12 maand. Zo uitgezaaid: gemiddeld 2-6 maand. 
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4. ALCOHOL EN VERSLAVING 

4.1. ALCOHOL: EPIDEMIOLOGISCHE ASPECTEN 

Alcoholische gisting: uit suikers ontstaat door gisten en een aantal andere micro-organismen pyrodruivenzuur en 
tenslotte ethanol. 

  

Alcohol is iets wat al heel lang wordt gedronken. Veel jonge mensen, die economisch actief zijn, verliezen het leven 
door het gebruik van alcohol. Zo een 6,5% van alle doden in Europa zijn gerelateerd aan alcohol. 

Meer dan 2.370.000 levensjaren verloren door leverziekte voor de leeftijd van 50 jaar: meer dan longkanker, 
slokdarm, maag, darm en pancreaskanker samen. 

Alcoholgebruik is regionaal afhankelijk, bepaalde ziekenhuizen krijgen veel mensen binnen met overmatig 
alcoholgebruik, andere ziekenhuizen niet. Edinburgh in Schotland hebben de meeste gevallen van orgaanaantasting 
door alcohol. 

ER is een toename van alcoholverbruik. Het is 4x gestegen tussen 1950 en 1980. Er is een overschakeling van bier 
naar sterkere dranken zoals Gin-tonic, … Dit zorgt voor meer kanker, pancreatitis en epilepsie. Daarnaast drinken 
vrouwen ook.  

4.1.1.  WIE DRINKT HET MEESTE ALCOHOL?  
Afhankelijk van regio in de wereld drinken mannen meer alcohol dan vrouwen. Vrouwen zijn bezig met een 
inhaalbeweging maar zijn er duidelijk nog niet. Vrouwen zijn gevoeliger voor de effecten van alcohol. Zij bereiken 
sneller hogere alcohol bloedspiegels en zijn gevoeliger voor de effecten ervan. Mannen kunnen beter tegen alcohol. 
Dit heeft te maken met de samenstelling van vetpercentages.  

  

In leeftijd is er een duidelijk verschil, op een jongere leeftijd drinken mensen minder, maar dat stijgt doorheen de 
jaren. Het meeste alcoholgebruik ligt tussen 40 en 70 jaar. De jongeren beginnen meer en meer alcohol te drinken. 
Binche-drinken is even schadelijk als chronisch drinken.  
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De klasse speelt een sterke rol. De rijkere drinken minder dan de arme klasse. Alcoholverslaving treft de zwakkere 
socio-economische klassen. Vroeger was de alcoholproblematiek iets van de rijkere. Doorheen de jaren is dit 
veranderd. De armere sterven meer door alcoholgebruik. Dit is te wijten aan deprivatie paradox. De arme kregen 
geen toegang voor alcohol, maar door deze toegang op te stellen, konden zij alcohol kopen en drinken en uiteindelijk 
hieraan sterven.  

 

De man die samenwoont maar niet getrouwd is, heeft het meeste risico om alcohol te drinken. Het is onbekend of 
dit ook voor vrouwen geldt.  

 

4.1.2.  HOEVEEL ALCOHOL IS TE VEEL? 
Naarmate je meer drinkt, is er een rechte lijn tussen hoeveel je drinkt en dat je gaat overlijden. Er is een verband 
tussen hoeveelheid en risico. Naarmate dat je meer drink is het risico groter. De neveneffecten zijn duidelijk 
volumegerelateerd 

De Franse paradox heeft aangetoond dat in bepaalde regio’s waar veel wijn gedronken wordt en ongezonde 
levensstijl stierven minder aan hart- en bloedvatenziektes. De paradox is iets wat niet klopt aangezien er geen 
rekening wordt gehouden met de totale sterfte (dus andere risico’s die je loopt).  
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Er kunnen mogelijke gunstige effecten bestaan bij lage dosis van alcoholinname 

 

4.1.3.  EENHEDEN  
Alcoholgebruik wordt uitgedrukt in eenheden of grammen. De sterkgeconcentreerde dranken zijn slechter. De veilige 
grenzen zijn gevarieerd. Voor vrouwen ligt het rond de twee glazen en bij mannen aan de 3 per dag.  

- 1 light 3.4%   25 cc = 1/4 L    =      8.5 g 

- 1 pils  5-6%   25 cc = 1/4 L    =     12.5 -15 g 

- 1 pils  5-6 %  33 cc = 1/3L    =     16.6 - 20 g 

- 1 “zwaar”bier 7-10%= 1/3L   =     26.6 - 33 g 

- 1 fles wijn 12%         =  ¾ L   =      90 g 

- 1 glas wijn 12%       120 ml   =      14 g  

- 1 borrel      40% 25 ml ???    =      10 g maar..  

Het gemiddelde alcoholgebruik met alcoholische cirrose ligt op 15 flessen per week.  

4.1.4.  ECONOMISCHE EN POLITIEK-GEOGRAFISCHE FACTOREN OMTRENT ALCOHOLGEBRUIK. 
Het Pareto-effect: 80% van alle omzet wordt verbruikt door 20% van de populatie. Er is een kleine groep van mensen 
die verantwoordelijk is voor grote omzet van het alcoholgebruik. Hier speelt de alcoholbedrijven op in.  

Taxen verhogen heeft een positief effect op het verbruik van alcohol. De mensen gaan minder alcohol drinken, 
waardoor ze minder overlijden aan ziektes tgv alcohol.  

 

4.2. ALCOHOL GEBRUIKSSTOORNIS (ALCOHOL USE DISORDER) 

Mensen met een cirrose, bloeding, … worden geholpen, maar er wordt niet ingegrepen op het alcoholgebruik. Toch 
is het belangrijk om hierop in te zetten. Het stoppen met alcohol is de belangrijkste factor om te overleven bij 
leverlijden. Het is een proces van vallen en opstaan, maar het heeft een positief effect.  

Er wordt meer en meer onderzoek gedaan naar de gevolgen van alcohol op de hersenenkernen, neurotransmitters, … 
Hieruit kunnen we zien dat het niet enkel over persoonlijkheden gaan, maar ook over hormonen, …  

Alcoholonttrekking is de belangrijkste prognostische factor bij alcoholisch leverlijden. Kans op 60% herval na periode 
van abstinentie binnen het jaar. 

Ethisch-sociale vooroordelen ten aanzien van patiënten in medisch milieu. Slechts 10% van de patiënten met 
alcoholisch leverlijden krijgt een behandeling voor AUD! Meer inzicht in pathofysiologisch ontstaan van 
alcoholdependentie 
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4.2.1.  ABSTINENTIE 
De afbouw is tegenaangewezen (geleidelijk aan stoppen) bij gevorderde leverziekten. Het is moeilijk om aan de twee 
eenheden te houden, wat leidt naar een herval. Het is ook moeilijk te bereiken bij patiënten met AUD.  

Op korte termijn direct stoppen. Er moet risico gehouden worden met onttrekkingssymptomen. Op lange termijn 
moet er rekening gehouden worden met herval.  

4.2.1.1. KORTE TERMIJN ALCOHOLABSITENTIE 

4.2.1.1.1. ACUUT ONTREKKINGSDELIER 

Alcohol heeft een neuro deprimerend effect. Door alcohol acuut weg te nemen krijgen de stimulerende 
neurotransmitter de bovenhand. Het verstoort abrupt de nieuw ontstane homeostase in de aanwezigheid van alcohol. 
Genetische factoren spelen hierbij ook een rol. 

SYMPTOMEN 
ER kan een onderscheid gemaakt worden tussen milde symptomen en ernstige symptomen: 

- Milde: angst, onrust, hoofdpijn, nausea, fors zweten 

- Ernstig: Tonisch-clonische epileptische insulten., alcoholische hallucinosis: vooral visueel, patiënt is angstig 
en bewust en delirium tremens 

Delirium tremens is als er bewustzijnsproblemen komen, hallucinaties en lichamelijke effecten erbij komen kijken 
zoals bloeddrukstijging, temperatuurstijging, …. De neurologische symptomen worden erger maar ook lichamelijke 
symptomen. Dit begint na 48h en kan 5 dagen duren. Hieraan kan je ook sterven, zelfs na behandeling. Het plots 
stoppen kan levensbedreigend zijn. 

DIAGNOSE (KLINISCH) 
Ook andere dingen uitsluiten zoals bloedingen, encefalopathie en Wernicke syndroom. Door een val komt een patiënt 
met historie van alcoholmisbruik in het ziekenhuis binnen, moet er een scan gebeuren van de hersenen om een 
bloeding uit te sluiten. De mensen kunnen dit niet meer zeggen omdat ze zo verward zijn.  

BEHANDELING 
Vitale parameters ondersteunen, vocht en mineralen (ionen) bijgeven, … De hoeksteen is benzodiazepines, dit zijn 
slaapmedicatie. Die kunnen het onderdrukkend effect op de hersenen van alcohol overnemen. De alcoholverwerking 
is sterk in de lever en het zijn dezelfde eiwitten als de benzodiazepines.  Dus hen moet je een hoge dosis geven 
omdat ze dit al gewoon zijn. 

4.2.1.1.2. LANGE TERMIJN ALCOHOLABSISTENTIE 

Het is een combinatie van hulp op verschillende domeinen zoals gedragstherapie, medicatie, …  

Voorbeeld van gedragstherapie: psychologisch-psychiatrische interventie. 

- A) 12-Step facilitation (AA) 

- B) Cognitive behavioral therapy 

- C) Motivational enhancement therapy 

Een vorm van gedragstherapie moet gekoppeld worden aan medicatie. Antabuse zorgt ervoor dat mensen zeer 
misselijk en ziek worden. Het kan schadelijk zijn voor de lever. Baclofen is een spierverslappend product. Op langere 
termijn heeft dit een gunstig effect. Acamprosaat werkt op het ondersteunen van abstinentie. Er wordt vaak gewerkt 
op twee pijlers. 
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4.2.1.2. SYNDROOM VAN WERNICKE 
Er is een deficiëntie van vitamine B1 veroorzaakt door malnutritie door alcoholgebruik. Als we deze ziekte niet 
herkennen zullen de patiënten altijd sterven. Het gaat gepaard met hemorragische necrose in de hersenen. 

SYMPTOMEN 
Patiënten zijn vaak verward, desoriëntatie, … altijd denken aan een tekort van vitamine B1. Iedereen die binnenkomt 
krijgt vitamine B1 intraveneus. Het typische aan dit syndroom is hersenafwijking maar ook oogafwijkingen. De ogen 
bewegen heel traag van de ene kant naar de andere kant en dan heel snel terug. Dit wordt niet vaak meer gezien, 
omdat ze direct een behandeling doen. 

BEHANDELING 
De behandeling is vitamine B1 intraveneus inspuiten. 

 

4.3. DE LICHAMELIJKE EFFECTEN VAN ALCOHOL 

- Acute intoxicatie: apnee, hypoventilatie, hypothermie, apiratie. 

- Gastro-intestinale tractus 
o Alcoholisch leverlijden + alle complicaties 
o Alcoholische pancreatitis (acuut-chronisch) 
o Maligne tumoren (oraal, faryngeaal, esophagaal, colorectaal, pancreatisch) 
o Motiliteitsstoornissen (slokdarm, reflux, maaglediging, diarree) 
o Alcoholic liver disease 
o Mucosale schade (hemorragische gastritis etc) 

- Metabool 
o Hypoglycemie 
o Hyperlipoproteinemie 
o Hyperuricemie (kan aanleiding geven tot jicht) 
o Hyperferritinemie 

- Cardiovasculair 
o Cardiomyopathie 
o Hartritmestoornissen 
o Arteriële hypertensie 

- Fetaal alcohol syndroom 
- Neuromusculair 

o Myopathie 
o Polyneuropathie 
o Osteopathie 

- Centraal zenuwstelsel 
o Dementie (Korsakovdementie) 
o Cereballaire dysfunctie (ataxie) 
o Depressie, suicide 

- Borsttumoren 

- Infecties (alcohol onderdrukt immuunsysteem) 
o Endocarditis 
o Sepsis 
o Tuberculose 
o Virale hepatitis 

- Huidproblemen 
o Psoriasis 
o Rhinophyma 

- Hematologisch 
o Anemie 
o Bloedplaatjestekort (thrombopenie) 

 

De ziektes waarmee men binnenkomt kan zorgen voor ademhalingsstilstand, weinig ademen, onderkoeling, 
verminderde bewustzijn en braken. Het braaksel kan terecht komen in de longen door verminderde bewustzijn en 
geen juiste reactie.  

Effecten zijn zeer uitgesproken bij de foetus.  
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  Fetaal alcohol syndroom    Rhinophyma 

Verlamming van de hartspier door chronisch alcoholgebruik. De spieren en zenuwen die de spieren in gang zetten. 
Hierdoor kan er coördinatieproblemen ontstaan. Dementie, disfunctie van de kleine hersenen, psychiatrische 
problemen, …  

Gevoeligheid voor infecties omdat alcohol immuunsysteem onderdrukt. Tekort aan rode bloedcellen, …  

Er zijn heel veel potentiële problemen!!  

 

4.4. ROKEN 

Is een wereldwijd probleem. Er sterven ongeveer 6 miljoen mensen per jaar. Roken gaat zich manifesteren op andere 
organen. De meest frequente doodsoorzaken zijn 

- Cardiovasculair: slagaderontkaling (atherosclerose) 

- Longen: luchtwegen zoals COPD, longkanker (bronchuscarcinoom). 

Dit is uitsluitend rokend gerelateerd. ½ van de rokers zal sterven aan een roken-gerelateerde complicatie. 

4.4.1.  CARDIOVASCULAIR 
33% van alle cardiovasculaire mortaliteit in het Westen is gerelateerd aan roken. Nicotine verhoogt stollingsneiging 
(en vorming van bloedklonters), tast het endotheel van de bloedvaten aan, geeft vasoconstrictie en geeft aanleiding 
tot dyslipemie. 

Nicotine is een bestanddeel van tabak verhoogt de stollingsneiging en er vormen zich bloedklonter en tast de 
bloedvaten aan. De binnenkant van het bloedvat wordt kwetsbaar waardoor het vrij snel schade aan kan komen. De 
spiertjes rond de bloedvaten gaan dichtknijpen waardoor er geen bloedtoevoer meer is waardoor de organen gaan 
afsterven.  

Als de doorbloeding van de hersenen op een bepaalde plaats stopt, dan sterft er een stukje hersen af waardoor er 
een verlamming kan ontstaan (CVA). Dit kan ook in de benen. Ook kunnen tenen of voeten afsterven door een slechte 
doorbloeding.  

1/3 van alle mensen die sterven aan een hartinfarct is gerelateerd aan roken.  

TYPE 

- Cardiaal: acuut myocardinfarct. 

- Centraal zenuwstelsel: cerebrovasculair accident (CVA). 

- Perifere bloedvaten: claudicatio intermittens, vasculaire ulcera, gangreen.  

4.4.2.  ONCOLOGISCH 
Roken heeft ook een verhoogd risico op het vormen van kanker. De meest bekende kanker is longkanker. Bij ziektes 
zoals borstkanker is roken een factor die de ziekte bevordert en in de hand werkt. Andere kankers veroorzaakt door 
roken zijn:  

- Kanker in hoofd- en nekregio (larynx, mondbodem, farynx) (fel verhoogd risico, versterkt door alcohol) 

- Maagkanker (matig verhoogd risico) 

- Pancreaskanker (fors verhoogd risico) 

- Ovarium, cervixcarcinoom 

- Blaaskanker 
- Nierkanker 

- … 
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4.4.3.  ANDERE 
Ook botontkalking, erectiestoornis, ademhalingsproblemen, maagzwering, slechte wondheling zijn allemaal gevolgen 
van roken.  

4.4.4.  ROOKSTOP 
Heeft het nog zin om te stoppen met roken? Ja, het is duidelijk zo dat stoppen met roken de kwaliteit en het 
overlijden duidelijk verminderd. Dit is zo voor alle leeftijden. Voor de 40 jaar stoppen heeft het meeste voordeel, 
maar na 60 jaar is er ook nog steeds een verbetering met oog op overleving. Als je stopt met roken, gaan een aantal 
ziektes die je hebt duidelijk verbeteren zoals ziektes van hart- en bloedvaten, deze kunnen stabiliseren of verbeterd.  

Reductie van roken is enkel insufficiënt. Het risico blijft verhoogd ook door minder inname. Als ze minder gaan roken, 
gaan de rokers meer uit de sigaret halen, meer inhaleren. De dosissen blijven nog steeds gevaarlijk hoog. Dus 
geleidelijk afbouwen is vaak even schadelijk. 

4.4.4.1. NICOTINE ONTREKKINGSSYNDROOM 
Als men stopt met roken, is er kans op nicotine onttrekking. Het is minder erg dan met alcohol. Er is wel een forse 
hunkering naar sigaretten. Nicotine is een psychoactieve drugs. De symptomen kan een hele tijd aanslepen maar kan 
ook verdwijnen naar 3-4 weken. Op lichamelijk vlak zijn er minder zware symptomen dan bij alcohol. Ze kunnen 
depressief worden, verhoogde eetlust en oplopend lichaamsgewicht, dysforie, anhedonie, slapeloosheid, irritatie, 
boosheid, concentratieproblemen, rusteloosheid, …  Waardoor ze vaker terug gaan grijpen naar de sigaret. 

4.4.4.2. POTENTIËLE PROBLEMEN BIJ BEGELEIDING TOT ROOKSTOP 
Er moet worden ingezet op rookstop want het heeft zelfs een positief effect op bijvoorbeeld angststoornissen bij 
psychiatrische patiënten.  

Om meer succes te hebben om mensen te laten stoppen met roken is de cognitieve gedragstherapie is samenwerking 
met medicamenteuze behandeling. Er bestaan verschillende vormen van nicotine-vervangende therapie zoals 
elektronische sigaret, kauwgom, … De pleister geeft een continue dosis van nicotine aan het lichaam.  

De pure medicatie is Varenicline zoals Champix, dit is geen echte nicotine mar werkt wel in op dezelfde eiwit die in 
het lichaam zit. Bij deze behandeling mogen de mensen nog 1 week roken terwijl ze Champix gebruiken en daarna 
duurt de behandeling 12 weken.  Het neveneffect kan zijn dat psychiatrische problemen verergeren.  

Bupropionen werken niet via nicotine maar werkt via stimulatie van noradrenaline en dopamine in de hersenen. Het 
product onderdrukt de neiging om te roken Bij deze behandeling mogen de mensen nog 1 week roken terwijl ze 
Champix gebruiken en daarna duurt de behandeling 12 weken. Hier kunnen potentiële neuro psychiatrische 
nevenwerkingen, maar die zijn minder dan varenicline. 

 

4.5. DRUGS 

Er zijn drie grote groepen: inhiberen (die onderdrukken) zoals slaapmedicaties, morfine, heroïne, … exciteren zoals 
cafeïne, nicotine, cocaïne, md&a werken stimulerend en tot slot hallucinogec. Zij werken hallucinerend zoals LSD.  

 

4.5.1.  CONCEPTEN 
Bij alle drugs moet je rekening houden met 2 fenomenen: tolerantie en dependentie. Tolerantie is naarmate je het 
product meer en meer frequent gaat gebruiken, moet je meer en meer gebruiken om tot hetzelfde effect te komen 
zoals je de eerste keer voelde. Dependentie is dat je het product echt nodig hebt om op den duur normaal te kunnen 
functioneren. Als je creëert ontwenningsverschijnselen als je het niet gebruikt. De ontwenningsverschijnselen kunnen 
lichamelijk zijn maar ook psychologisch.  
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4.5.2.  BENZODIAZEPINES 
De meest verspreide drug zijn de benzodiazepines. Deze worden héél dikwijls gebruikt. Het zijn onderdrukkende 
medicamenten en worden vaak gebruikt in de behandeling van angstproblemen of als slaappillen. Benzo’s 
onderdrukken activiteit in de hersenen waardoor je snel in slaap valt of waarom je epilepsie kunt voorkomen. De 
neveneffecten zijn ook belangrijk. Als het langwerkende producten moeten we ze waarschuwen voor alcoholgebruik 
kan het effect sterk bekrachtigd worden. Daarnaast moet men ook waarschuwen voor autorijden want de reflexen 
worden onderdrukt. Als je te veel benzo’s nemen kan ook de ademhaling onderdrukt worden, dus adem je soms niet, 
je ademt minder, … Dit kan men doen om zelfmoord te plegen. Ademhalingswegen is het belangrijkste risico van 
benzo’s.  

Er ontstaat zeer veel tolerantie voor benzo’s. Hierdoor moeten de dosissen worden verhoogd, dit is voornamelijk in 
rusthuizen waar de ouderen niet meer gemakkelijk in slaap geraken. Men moet hoge dosissen nemen om in slaap te 
raken. Het gevolg is dat de mensen verward worden, mensen vallen, … 35% van de mensen kunnen dependentie 
krijgen. Zoals heel felle verwardheid, agitatie, angst, …  Deze kan je al krijgen na 4 weken.  

4.5.3.  DATE RAPE DRUGS 

Er wordt iets in een drankje gedaan waarbij het meisje/jongen wordt verkracht maar slachtoffers weten hier niets 
van. (TABEL NIET KENNEN). Als je deze drugs gaan nemen, vergeet je alles vanaf het moment dat je het hebt 
ingenomen. Enkel bepaalde episodes herinner je je nog, maar het volledig plaatje bestaat niet. Voorbeelden van 
date rape drugs:  

- Rohypnol werd vaak als slaapmedicatie gebruikt (wordt nu niet meer verkocht). Er is een vertraging van de 
beweging en je onthoudt niets meer vanaf het moment dat je het product hebt ingenomen tot het uit uw 
bloed is. Een hoge dosis zorgt voor coma en ademhalingsdepressie 

- Vloeibare XTC geeft een typisch beeld,  want het is een geurloze, smaakloze poeder dus is het makkelijker 
om te gebruiken. Je hebt een heel snel effect, bij hoge dosissen is coma mogelijk. Maar het verdwijnt ook 
snel. Mensen komen binnen volledig comateus (voelen en horen niets meer) maar op twee seconden zijn ze 
wakker en alert. De spiegels bouwen heel snel op mar breken super snel terug af. Het is niet te detecteren 
door routine screening.  

- GBL of Gamma-butyrolactone is verkrijgbaar als poetsmiddel in het huishouden of in andere huishoudelijke 
producten. 

- Ketamine is een product dat gebruikt wordt door anesthesisten. Alles kan nog op lichamelijk vlak, maar de 
geest is er niet. Bijvoorbeeld je kan mensen nog opereren, maar de P voelt er niets van. Het lichaam blijft 
actief en er is minder risico op complicaties. Tenzij de P ligt te kronkelen. 

 

MDMA zijn vaak kleurrijke tabletten. In lage dosissen geeft het euforie, depressie/angst, … in hoge dosis kan het 
leiden tot hallucinatie, …  Het wordt gebruikt als amfetamine.  

4.5.4.  COCAÏNE 
Cocaïne zorgt voor excitatie. Deze drugs ga je terugvinden bij mensen die een veeleisende, stresserende jobs hebben 
zoals bij zakenmensen, advocaten, …  
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SYMPTOMEN 
De symptomen zijn: een snelle pols, snelle ademhaling, mydriase (is verwijding van de 
pupillen). Met onderdrukkende drugs gaan de pupillen heel nauw worden (myose). Het 
probleem komt met hoge dosis zoals paranoia, angst, … je krijgt niet prettige stimulatie. Het 
geeft in principe geen verslaving.  

LICHAMELIJKE SCHADE 
Cocaïne kan de bloedvaten heel erg dichtknijpen (wordt soms gebruikt bij oogdruppels) of het 
kan lokaal verdovend effect geven. Cocaïne kan zorgen voor het afsterven van het tussenschot. 
Het grootste risico is dat het vasculair een bloedvatspasme veroorzaken. Het kan een 
hartinfarct of herseninfarct veroorzaken. Op lange termijn kan cocaïne hersenschade 
veroorzaken. Er is ook kans op convulsies of stuiptrekkingen of hypertermie. Hyperthermie is 
een toestand van het lichaam waarbij er een ongecontroleerde stijging van de temperatuur 
plaatsvindt door een verstoring van de balans tussen warmteproductie en warmteverlies 

 

 

 

4.5.5.  CANNABIS 
Cannabis is het meest gebruikt (buiten benzo’s). Het wordt ook meer geneeskundig gebruikt. Er is een hele hoge 
vraag en winstmarge naar cannabis. Heel veel landen zijn gespecialiseerd in marijuana en hashish. Cannabis komt uit 
de cannabisplant.  

 

 

De effecten zijn vrij dubbel. Je hebt positieve effecten zoals  

- Euforie 

- Relaxatie 

- Versterkte zintuigelijke gewaarwording 

- Het werkt pijn verlichtend 

- Het stimuleert het creatief denken en er is een toename van eetlust.  

De negatieve effecten (hoog of laag, afhankelijk van tolerantie in een persoon) zijn: 

- Tachycardie, palpitaties 
- Korte termijngeheugen gaat achteruit 

- Hoesten, astma opstoten 

- Paniekaanvallen (gevoelige pt, hoge doses) 

- Paranoia, angst 

- Hoofdpijn 

Cannabis kan aanleiding geven tot onttrekkingssymptomen.  

4.5.6.  AMFETAMINES 
Amfetmines (XTC, MDMA, Speed, Rilatine, …) zijn synthetische producten, het kan niet uit een plant worden gehaald. 
Afhankelijk van het type kan het gesnoven of geïnjecteerd worden. De positieve effecten zijn sterke mentale en 
fysische stimulatie. Het werkt via effecten op noradrenaline een dopamine. Er is geen fysische addictie, maar wel 
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een psychologische. Er zijn sterke psychologische onttrekkingen. Bij hoge dosissen is het zeer schadelijk zoals 
rusteloosheid, hartritmestoornissen, …  

4.5.7.  OPIATEN 
Opiaten worden veel gebruikt. De belangrijke extractie uit de papaver is morfine. Morfine gaat in interactie met 
specifieke receptoren in de hersenen. De opiaten gaan koppelen met de receptoren ind e hersenen onstaat er een 
analgetisch effect (pijnstillende effecten). Het geeft ook soms gevoelens van euforie, … Zeker de eerste periode 
kunnen P beetje happy worden. Bij hoge dosissen: de lichaamstemperatuur gaat omlaag, de pupillen vernauwen, … 
Bij opiaten komt de ademhaling in gedrang (ademhalingsonderdrukking). Bij ontwenning. Methadone neemt de plaats 
in van het origineel product. Het kan zachter en gelijkaardiger afgebouwd worden. Het werkt in op dezelfde 
receptoren. Methadone wordt dikwijls gebruikt als pijnstiller.  

 

4.5.8.  HALLUCINOGENEN 
Geven geen exitatie of inhibitoren, maar er komt een veranderde perceptie van de realiteit. De mensen krijgen 
ervaringen/beelden die als fantastisch worden beschreven. Deze gaan niet gepaard met underdrive of overdrive. Er 
blijft een goede bewustzijn. Het probleem is dat het kan leiden tot intense angst zoals paranoia dissosciatie, … Deze 
mensen gaan soms handelingen stellen die zeer gevaarlijk is zoals uit het raam springen door een overwedigend 
beeld. Soms kunnen ze na het gebruik nog flashbacks voorkomen (zo een 4 maanden na het gebruik).  

 

4.5.9.  INHALANTIA 
Zijn vormen van drugs die in gasvorm worden aangeboden zoals lijm, benzine, poppers (zoals de foto). Zijn 
gemakkelijk te verkrijgen en te verbergen. Het effect is zeer snel en zeer snel voorbij. Als je het snuift krijg je 
euforie, … Wat je voelt en wat je effectief ervaart zijn relatief van elkaar losgekoppeld. De nitrieten die in de potjes 
zitten is spierrelaxatie (spieren komen los, bloedvaten komen los, bloeddruk zakt, …) Dit kan soms gebruikt worden 
in de homocultuur (om de anusspier te relaxeren). Het is een product dat sterk verslavend is en zeer schadelijk kan 
zijn voor de zenuwen en de lever. Maar ook voor andere organen. De problemen kunnen zijn dat mensen plots kunnen 
overlijden omdat ze het te lang inhaleren. Het kan dan een plots hartfalen geven.  
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5. MAAG EN DARMEN 

5.1. ANATOMIE VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL 

Slokdarm – maag – dunne darm (drie delen: twaalfvingerige darm (gal en pancreas) – dikke darm – anus  

 

5.1.1.  BUISSTRUCTUUR VAN MOND TOT ANUS 

- Gastro-enterologie is de studie van maag- en darmziekten. 

- Proctologie is studie van anale aandoeningen. 

- Endoscopie is de procedure waarbij met behulp van een dunne buis/slang (endoscoop) via een natuurlijke 
opening (mond/anus) de darm/luchtweg wordt bekeken. 

  

Aan de bovenkant ligt er een slijmlaag die plooien vertoont en daaronder ligt een spierlaag die zorgen dat er 
contracties zijn van de buis. De voeding wordt naar voor geduwd zodat het voedsel naar buiten kan gaan. De spieren 
kunnen ook samentrekken waardoor er buikkrampen kunnen ontstaan.  

5.1.2.  DE SPIERLAAG EN SLIJMVLIEZEN 

5.1.2.1. MUSCULARIS PROPRIA 
De spierlaag hebben gladde en gestreepte spieren. De slokdarm heeft beide spieren. De functie van de spieren in 
transport. Als er iets misloop heb je motorieke stoornissen. De behandeling gaat moeten ingrijpen op de werking van 
de spiercellen. Als er een overactiviteit van de cellen zoals bij krampen/diarree moeten men de spierwerking beetje 
deactiveren. Bij onder activiteit zoals obstipatie moeten de spierwerking meer geactiveerd worden.  

5.1.2.2. MUCOSA 
Mucosa is het slijmlaag of epitheellaag. Het vormt een soort van barrière tegen die ons lichaam beschermt tegen de 
bacteriën in de maag/darm. Heeft een zeer sterk functioneel nut. De mucosa zorgt ook voor de secretie van maagzuur 
in maag, absorptie van voeding in dunne darm en absorptie van water in dikke darm. De problemen die hier kunnen 
ontstaan zijn de tumoren. Darmkanker is niet in de spierlaag maar in het epitheellaag. Een maagzweer is een 
onderbreking in het bekledend epitheel.  
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5.2. AANDOENINGEN VAN DE SLOKDARM 

 

Aan de binnenkant van de slokdarm zit er een epitheellaag. Maar de spierlaag heeft een twee verschillend spieren. 
De bovenkant van de slokdarm zijn gestreepte spieren, de onderkant zijn gladde spieren. De gestreepte spieren staan 
onder invloed van het somatisch/willekeurig zenuwstelsel en de gladde spieren zijn onder invloed van het 
autonoom/onwillekeurig zenuwstelsel. Je kan heel bewust met de hersenen een signaal geven aan de gestreepte 
spieren om iets te doen zoals het bewegen van de armen of het slikken. Gladde spieren kan je niet controleren met 
eigen wil. Deze zijn onderhevig aan orthosympatosch en parasympatisch systeem.  

De behandeling van willekeurig en onwillekeurig zenuwstelsel is anders. Aan de hand van logopedie kan je de 
gestreepte spieren terug activeren, maar dit geldt niet voor de gladde spieren.  
De sluitspier zorgt ervoor dat er geen zuur kan teruglopen van de maag naar de slokdarm. De bovenste sluitspier 
zorgt ervoor dat er geen voeding terug kan lopen van de slokdarm naar de keel. De sluitspieren zorgen ervoor dat 
alles goed is afgesloten.  

Orthosympatisch systeem wordt geactiveerd bij stress/angst. Het lichaam wordt gestimuleerd om in een 
stressrespons te gaan antwoorden. Het wordt geactiveerd door hogere pols, meer suiker in bloed, … Het maakt je 
klaar om sneller te gaan lopen, te vechten, … Organen die op dat moment niet belangrijk zijn worden uitgeschakeld. 
De darmen krijgen geen bloed/worden niet geactiveerd. Mensen met veel stress hebben bijvoorbeeld geen honger. 

Parasympatisch is het omgekeerde. Het krijgt de overhand tijdens rustperiodes. Er komt een verterende rustfase. 
Het bezenuwd door een specifieke zenuw. Iedereen heeft dit. Men kan dit vinden in de hals. Als je heel diep duwt 
op de halsslagader in de nek, kan je de bloeddruk laten zakken, het kan zelfs leiden tot de dood. Via deze manier 
kan je hartritmestoornissen onderdrukken.  

 

SYMPTOMEN 
Een van de meest typische symptomen is dysfagie. Dit is het gevoel dat voedsel of drinken kan blijven steken in de 
slokdarm. Bij de motorisch type, dan is er iets mis met de spieren. Het voedsel kan niet passeren omdat de spieren 
te fel samentrekken. Dit is bij vaste voeding en vloeistof. Ze gaan beide tegenhouden. Bij organisch type is er een 
anatomische obstructie bij de slokdarm zoals een tumor op de slokdarm. Het eten kan niet passeren, maar de 
symptomen worden erger naarmate de tumor groeit. In het begin kunnen grote brokken niet door, maar door te 
drinken kan het wel doorgaan. Naarmate de tumor groeit, kan er minder voedsel binnen. Organisch is een meer 
geleidelijk probleem.  

Pyrosis zijn branderig gevoel achter het borstbeen. Als er we spreken over reflux (maaginhoud in de slokdarm).  

Odynofagie: de patiënten hebben een branderig gevoel en ze voelen het eten schuren van boven naar beneden. Ze 
voelen het eten passeren. 

Slokdarmspasmen krampachtige pijnen door contracties van gladde spieren.  

ONDERZOEK VAN DE SLOKDARM 
De slokdarm kan onderzocht worden door een RX-foto. De patiënt moet dan iets drinken en aan de hand van de foto 
kan men zien hoe de vloeistof passeert. Bij een endoscopie wordt er een klein buisje met een camera in de slokdarm 
gebracht. Zo kan men kijken hoe de binnenkant van de slokdarm eruitziet. Foto endoscopie (tumor op de slokdarm). 
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De werking van de slokdarm bekijken kan door een manometrie en de pH-waarde. Bij manometrie wordt de druk in 
de slokdarm gemeten. Een slikact (=slikken) geeft een drukgolf in de slokdarm waardoor voedsel over de slokdarm 
wordt getransporteerd (door het naar beneden te drukken) en komt het in de maag terecht. De sluitspier aan de 
maag ontspant waardoor het voedsel in de maag terecht kan komen.  Bij pH-metrie wordt de druk niet nagemeten, 
maar de zuurtegraad. Gebeurt op dezelfde manier (door een sonde) en deze blijft 24h op dezelfde plaats.  

 

 Manometrie    24u pH-metrie    HR manometrie 

5.2.1.  MOTORIEKE STOORNISSEN 

5.2.1.1. ACHALASIA 

DIAGNOSE 
De diagnose kan via RX of manometrie. De onderste sluitspier van de slokdarm relaxeert niet wanneer het voedsel 
toekomt. De druk blijft heel hoog waardoor er een blokkade ontstaat. De slokdarm gaat helemaal in kramp omdat 
het uitzet. De kramp is om het drinken toch door te duwen. Het lijkt alsof het eten blijft zitten maar ook hevige 
pijnen.  

De oorzaak is nog niet 100%, maar de autonome zenuwen sterven af. Het probleem waarom de zenuw afsterven is 
nog niet zeker.  

ER KOMT NOOIT EEN RELAXATIE IN DE ONDERSTE SLUITSPIER!!! 
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BEHANDELING 
Behandeling is afhankelijk van patiënt. Men kan via een ballon aan de sluitspier. De ballon opblazen aan de sluitspier 
zodat deze wordt opengetrokken. De patiënten zijn hierbij wakker (doet pijn). POEM gebeurt via endoscoop en wordt 
de spier van binnenuit opgesneden. Ook via chirurgie kan de spier worden ingesneden en botox injecteren (spieren 
relaxeren), voornamelijk bij oudere patiënten.  

 

5.2.1.2. MAJEURE MOTIRISCHE STOORNIS 
Een slokdarm die geen contracties meer kan stellen (= hypocontractiele). Hierbij komen geen krampen maar wel het 
gevoel dat het eten niet kan passeren. 

 

- Spasme: de slokdarm trekt samen, maar de sluitspier gaat wel open.  

- Jackhammer: de slokdarm trekt enorm samen.  

BEHANDELING 
Behandeling is functie van P. Soms met medicatie zoals nitraten (cfr. Drugs) en calciumantagonisten. Mogelijk 
effect van dilatatie, POEM, heelkunde. 
 

5.2.1.3. STOORNISSEN VAN DE GESTREEPTE SLOKDARMSPIER 
Dit is het willekeurig systeem. Meestal onder de vorm van slikziektes zoals ziekte van Parkinson of herseninfarct. Dus 
er zijn neurologische ziektes waardoor er iets misloopt in de hersenen. Een deeltje van het eten of het drinken kan 
in de luchtpijn terecht komen wat leidt tot recidiverende longontstekingen. Er zijn bepaalde spierziekte die de 
gewone spieren kunnen treffen, maar ook de bovenste slokdarm.  
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SYMPTOMEN 
De P gaan klagen dat het speeksel niet goed doorgeslikt krijgen en dat alles blijft steken (maar dan in de keel).  

BEHANDELING 
De therapie kan vaak door logopedische behandeling verholpen worden of door medicatie (zoals richten op de 
spierziekte, … ) Patiënten die zich blijven verslikken, is vaak een definitieve voedingssonde de enigste optie. Hierbij 
wordt er een buisje op door de buik naar de maag gebracht waardoor de mensen niet meer moeten slikken, maar via 
het buisje eten krijgt. 

 

5.2.2.  GASTRO-ESOPHAGALE REFLUXZIEKTE 

Structurele problemen op de slokdarm: iets mis met de anatomie, samenstelling en structuur van de slokdarm. Reflux 

is zeer voorkomend bij volwassenleeftijd 

Refluxziekte is zuur van de maag die opstijgen naar de slokdarm Normaal gezien moet de sluitspier dit voorkomen. 
De sluitspier werkt om de een of andere reden, verliest kwaliteit en de sluitspier is niet meer instaat om de zuur van 
de maag tegen te houden. Het maagzuur werkt zeer prikkelend 

SYMPTOMEN 
Branderig gevoel achter her borstbeen en ook zure oprispingen. Deze hebben een vieze, zure smaak.  

Als de zure oprispingen lang bestaat zorgt dit voor irritatie van het slijmvlies in de slokdarm, dit geraakt chronisch 
ontstoken (= esofagitis) en dan kan je een hernia van de maag krijgen.  

Het middenrif zorgt voor scheiding buikholte en de longen. De maag begint onder middenrif. Met een 

maagbreuk of hernia is dat een stukje van de maag naar de borstkast opschuift en dat een stukje van de maag 

in de thoraxholte bevindt 

Als alles mee naar boven schuift, dat wordt de barrière doorbroken waardoor zure oprispingen vergemakkelijkt wordt 

 

 

Terminologie 

- GERD: gastro-esofagaal reflux is frequent last hebben van brandend maagzuur 

- Pryosis: een brandend gevoel ten gevolge van oprisping van maagzuur 

- Esofagitis: onsteking van de slokdarmwand. Onderste stukje van de slokdarm, door ontsteking begin je op 
een bepaald moment pijn te hebben als er iets over die slokdarm passeert. Dit is de volgende fase van reflux, 
dus waar er een ontsteking ontstaat in de slokdarm. 

- Odynofagie: pijn tijdens slikken 

- Stenose: Verder stadium wordt het gezonde weefsel vervangen door littekenweefsel, wat verhard is en vast. 
Dit zorgt ervoor dat het allemaal vernauwd geraakt. Bij ernstige en langstaande reflux is de plaats waar het 
ontstaat ook een stijve vernauwing komt. Dit belemmert de doorgang en dan krijg je klachten van dysfagie 
of het blijft steken.  
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- Dysfagie: moeite met slikken. De mensen kunnen geen grote stukken vlees meer eten, maar drinken gaat het 
goed. Op het einde kan je zelfs geen dranken meer verwerken en blijft dit vastzitten. 

DIAGNOSE 
Maagonderzoek via slokdarm en zien dat die onstoken is: zweertjes, vernauwingen, … of als het minder opvallend en 

geen reflux of ontsteking kan er een 24h phmetrie gedaan worden, daarbij plaatst men een darmpje in de slokdarm 

die de zuurtegraad meet waardoor je weet dat er reflux is. 

BEHANDELING 

- Advies geven: aantal voedingsstoffen vermijden zoals chocolade, bruisende dranken, … 

- Hoofdeinde beetje hoger zetten, zodat nachtelijke reflux wordt onderdrukt 

- Zuurremmers: veel maag en slokdarmproblemen zien dat medicatie wordt opgestart om de 

maagzuurproductie stil te leggen. Daardoor leg je ook de reflux stil.  

- Heel veel mensen nemen dit, werkt voor reflux en andere maagproblemen 

- Zware gevallen, die niet onder controle komen met medicatie worden geholpen aan de hand van heelkunde. 

Dit komt niet zoveel voor. Men maakt een kraag onder de onderste sfincter waardoor het moeilijker wordt 

om reflux te hebben 

VERWIKKELINGEN 

PEPTISCHE STENOSE 

- Klassiek organische dysfagie: het gevoel dat er eten blijft vastzitten in de slokdarm. Eerst zijn het grote 

stukken, later zijn het kleinere stukjes tot zelfs drank dat blijft vastzitten 

- Ballonnetje inbrengen in de slokdarm en het rekken als er een vernauwing is (dilatatie) 

BARRETTSLOKDARM 

Barrettslokdarm: in de maag ligt er een ander type slijmvlies dan in de slokdarm. Bij reflux is er zuur toevloei naar 
de slokdarm. Het slijmvlies op de slokdarm gaat vervangen worden door soort van maagslijmvlies. Dit is abnormaal. 
In het onderstuk van de slokdarm is ongevormd, niet het normale slijmvlies dat we zien op de slokdarm. Door staaltjes 
te nemen worden microscopisch onderzocht om het te bevestigen. 

Barrett is een voorloopstadium van een kankergezwel in de slokdarm. Het zorgt voor een sterk verhoogd risico. Zeker 
als erin die staaltjes dysplasie te zien. Dysplasie is wat er wordt opgespoord in de weefsel omdat dit de voorloper is 
van kanker. Het is geen kanker, maar het zijn normale celletjes die in een soort van transformatiefase zitten, die 
nieuwe kenmerken krijgen. ER zijn verschillende vormen. 

Als het een aantal jaren gaat bestaan gaan de cellen nog meer afwijkingen ebben en op den duur leiden tot 
kankercellen.  

Dit geeft de mogelijkheid om kanker te vinden noch voor het kanker is. Dit zorgt ervoor dat het preventief kan worden 
behandeld.  

Barrett is een voedingsbodem voor dysplasie. Die patiënten gaan sterke opvolging hebben afhankelijk van de 
dysplasie. Als er een kankergezwel zou ontstaat zijn de medici er snel bij. Soms is er een mogelijkheid om de Barrett 
dicht te branden, zodat het ongezond epitheel verdwijnt en weggaat.  

5.2.3.  SCHIMMELINFECTIES VAN DE SLOKDARM 
Een schimmelinfectie heeft een bepaalde reden. Een schimmelinfectie ontstaat bij een verminderde immuniteit zoals 
bij HIV – in aids-stadium, chemotherapie, immuun onderdrukkende medicatie, antibiotica moeten nemen die de 
normale flora verstoord. 

SYMPTOMEN 
Niet enkel de slokdarm is ontstoken maar het mondslijmvlies zijn er ook witte bekledende laag die typisch is voor 
schimmel. De mensen gaan klagen van dat de mond in brand staat en bij eten en drinken is er een schurend gevoel.  

DIAGNOSE 
Door endoscopie en een biopsie van de slokdarm – mondslijmvlies 

BEHANDELING 
Antischimmeltherapie 
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5.2.4.  EOSINOFIELE OESOPHAGITIS 
Auto-immuunslokdarm infectie bestaat niet, maar wel iets wat er op lijkt. Ontstekingscellen van het eigen lichaam 
gaan zich opstellen in de slokdarm en zonder duidelijke aanleiding, aanleiding geven tot een ontsteking.  

1) Eosinofiele die zich in de slokdarm gaan ophopen, dit is een ander type witte bloedcellen dan dat we zien bij 
immuunziekte. Deze spelen een rol in allergie. Het type is anders dan een klassieke AIZ.  

2) Dikwijls geassocieerd zien met een allergische reactie op een voeding. P met zo een ontsteking, bij 
allergietesten, zijn er voedingsstoffen waar de P allergisch voor zijn. Door deze uit de voeding uit te sluiten, 
gaat de ontsteking ook verbeteren 

VOORKOMEN 

- Vaak geassocieerd met (voedings)allergie 

- Vaak geassocieerd met andere orgaanaantasting 

SYMPTOMEN 

- Dysfagie, voedselimpactie 

- Odynofagie, pyrosis (minder frequent). 

DIAGNOSE 
Voedselimpactie: iemand die binnenkomt met een brokje voeding die is blijven steken in de slokdarm, waardoor er 
continue wordt overgegeven en slijmen uit de mond lopen. De slokdarm is stug en stijf geworden als gevolg van de 
ontsteking. Dan wordt er via een camera in de slokdarm gekeken en het stukje voedsel uithalen en dan zien dat de 
slokdarm er niet zo gezond uitziet, waardoor er staaltjes genomen worden.  

BEHANDELING 
Allergische producten vermijden en cortisone die lokaal werken om de ontstekingscellen uit de slokdarm te krijgen.  

5.2.5.  SLOKDARMVENTRIKELS 

Uitstulpingen op de wand van de darm.  

Plaats in de wand van de vb. dikke darm waar een verzwakking komt. Door de verzwakking gaat het uitpuilen. Op 
den duur krijg je een uitstulpend blaasje op de wand. Dit is een divertikel. Dit komt zeer vaak voor, de meerderheid 
van de mensen boven de 75 jaar hebben een divertikel op de dikke darm. De dikke darm is een plaats waar het veel 
voorkomt en wat aanleiding geeft tot ontstekingen en problemen. 

SYMPTOMEN 
Een divertikel kan hoog, zoals de richting de keelholte of helemaal aan de onderkant van de slokdarm. Afhankelijk 
van de plaats kan je symptomen ontwikkelen.  

- Hoog: bol in mijn keel, als ik iets eet, blijft dat zitten, sliklast, oprispingen van voeding 

- Laag: last geven tot distale lage dysfagie. 

DIAGNOSE 
Vrij gemakkelijk zien door te kijken in de slokdarm of door foto’s te kijken na het drinken van een vloeistof. 
Slikproblematiek is zeer complex. In de slokdarm is er heel wat dat mis kan lopen en dat aanleiding kan geven tot 
slikproblemen en verslikken en dergelijke.  

 

5.2.6.  MALIGNE SLOKDARMTUMOREN 

Heel veel patiënten een slechte prognose 

Barrett is de voedingsbodem van een bepaald type carcinoom, de adenocarcinoom. Dit zijn tumoren die ontstaat in 
het enkellange epitheel. Die kunnen ontstaan in een Barret en ontstaat door zure reflux. Een tweede type is in het 
bovenste, meerlagig laagje, de spinocellulair. Dit ontstaat door alcohol en rook of combinatie van beide 

2 soorten slokdarmtumoren en dan risicofactoren liggen uit elkaar 
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SYMPTOMEN 
Doorgang blokkeren en organische dysfagieklachten, vermagering (door weinig eten) totdat ze helemaal uitgeteerd 
(=cachexie) zijn waarbij er een afwezigheid is van spiermassa en vet 

DIAGNOSE 
Door via de gastroscopie staaltjes te nemen 

Kijken hoe uitgebreid is waarbij er een CT-scan is (kijken voor uitzaaiingen) en PET-scan die specifiek gaan kijken 
waar er tumorale activiteit is. Bij lokale dingen, geen uitzaaiingen, kunnen ze lokaal kijken met een echo endoscopie 
waarbij je kunt kijken hoe diep de tumor zit en kijken naar voor-nabehandeling, prognose, operabel, … 

PROGNOSE 
Een tumor in de slokdarm is slecht nieuws. Veel mensen sterven aan dit type, er is 10-20% kans op overleving na 5 
jaar. Vaak is er een overlijden voor 1 jaar na het stellen van de diagnose. 

BEHANDELING 
Geen uitzaaiingen en tamelijk vroeg stadium = chirurgie. Dat stukje van de slokdarm wordt weggenomen of de 
slokdarm wordt vervangen door een stukje van de dikke darm. De operatie is zeer invasief en belastend.  

Er gaat een combinatie zijn van radiotherapie, bestralingen en chemotherapie, zowel voorgaande en nadien.  

- Voorgaand: om de tumor zo klein mogelijk te maken 

- Nadien: om alle mogelijke restjes te vernietigen.  

Door de agressiviteit is er een voor en na-therapie en een zware chirurgie. Meer dan 50% van de gevallen in 
inoperabel bij het stellen van de diagnose.  

Als er geen behandeling is; dan blijven en slikproblemen. Soms moeten ze een stent plaatsen in de slokdarm (een 
soort van buis) die kunstmatig de slokdarm gaat openduwen en openhouden 

 

5.3. ANATOMIE EN FUNCTIE VAN DE MAAG 

 

De maag bevindt zich na de slokdarm onder het middenrif. Het is een zakvormige uitstulping die overgaat in de dunne 
darm en zo in de richting van de dikke darm.  

De maag heeft een aantal functies 

1) Reservoir: een maaltijd eten komt dit in de maag terecht en kan hier tijdelijk worden opgevangen 

2) Passage: Naar het uiteinde toe is er een vernauwing. Geleidelijk gaat de maag kleine hoeveelheden doorgeven 
naar de dunne darm.  De vertering is een functie van de dunne darm. De maag geeft het door 

3) Mucosalefuncties: Het is niet louter een functionele zak 

Door het maagslijmvlies, dit zorgt voor secreties die een belangrijke functie hebben zoals maagzuur. Zuur 
wordt enkel gesecreteerd in de maag. Alle voeding die je inneemt wordt vermengd met zuur, waardoor de 
bacteriën gedood worden. Het zuur is belangrijk en efficiënt om schadelijke ziektekiemen te neutraliseren.  

Daarnaast produceert het ook andere dingen die belangrijk zijn voor vertering, zoals vertering van eiwitten, 
productie van intrinsieke factor (= een eiwit om in staat te zijn om het te koppelen met vitamines B12), 
productie van gastrine, productie van ghreline. Tot slot is er ook een productie van mucus.  

Pernicieuze anemie: de maag werkt niet meer goed of onvoldoende waardoor er geen secretie is meer van 
intrinsieke factor en zo aan vitaminetekort komt;  

SYMPTOMEN 
De buik wordt opgedeeld in verschillende regio’s. Dit is het meest typisch voor een bepaald orgaan of een bepaalde 
pijn. 

- Epigastrium: waar de maag ongeveer lig 

o Een maagzweer (epigastrische pijn) 

- Mesogastrium: rond de navel 

- Hypogastrium: is onder de navel 
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o Blaasonsteking 

- Rechter en linker hypochonder: liggen bovenaan 

o Rechter hypochonder (vb. galkoliek) 

- Rechter en linker flank 

o Links: vb. nierstenen 

- Rechter en linker fossa: liggen onderaan 

o Rechter fossa: appendicitis  

o Links: ontsteking van de dikke darm 

Woorden komen dikwijls terug en gaat over de plekken in een van die negen kwadranten 
waar de patiënt pijn heeft.  

TERMEN 

- Dyspepsie is de motorische problematiek van de maag. De maag gaat zich niet meer gemakkelijk aanpassen 
aan de voeding. Snelle verzadiging, vol gevoel en zwaarte gevoel in de maag.  

- Horror carnis: schrik om vlees te eten. Meest typisch bij maagkankers 

- Nausea: symptoom van een maagprobleem, maar het is complexer zijn. Niet enkel door maagprobleem maar 
ook door een hersenprobleem.  

o Cave: kan ook hormonaal of centraal aangestuurd worden! Als de hormonen overhoopliggen, die 
hormonen kunnen misselijkheid geven.  

- Hematemesis: bloeding in de maag, waardoor je bloed begint te braken. Plotse maagzweer die beginnen 
bloeden, kunnen veel bloed beginnen opbraken 

- Melaena: is heel frequent. Een bloeding via de darmen, Het kan ook via de darmen in de stoelgang terecht 
komen. Dit zorgt voor zwarte, donkere stoelgang. Melaena is bloed dat ontstaat in de 

ONDERZOEKEN 
Structuur: 

- Kijken naar de maag via een maagonderzoek (gastroscopie) en biopsie of stalen nemen.  

- RX van de maag 

Functionaliteit 

- Maagledigingstesen: via die test nakijken hoe lang het eten blijft in de maag – idee over functionaliteit van 
de maag.  

 

5.4. AANDOENINGEN VAN DE MAAG 

5.4.1.  MOTORIEKSTOORNISSEN VAN DE MAAG 
 

5.4.1.1. FUNCTIONELE DYSPEPSIE 
Functionele: het minste dat de P eet, hebben ze een verzadigd gevoel. Heel typisch is dat er bij geen enkel onderzoek 
een afwijking is van de maag, zowel bij biopsie en gastroscopie 

OORZAKEN 
De maag kan zich onvoldoende aanpassen of relaxeren aan de voeding, de maaglediging verloopt wat trager. Het kan 
ook te maken hebben met prikkels die van de maag komen en de pijn geleiden abnormaal gevoelig zijn (= viscerale 
hypersensitiviteit). Ook kunnen psychopathologische elementen een rol spelen.  

SYMPTOMEN 
Snelle verzadiging, opzettingsgevoel, bovenbuikspijn 

BEHANDELEN 
Medicamenten die inwerken op de maagwerking zoals maagwerking versnellen zoals motilium. De maag gaat sneller 
samentrekken, sneller ledigen. Dit helpt bij een kater en misselijkheid. Ook antidepressiva werken, niet enkel voor 
het karakter maar ook op het effect op neurotransmitters die invloed hebben op de gevoelheden van de maag. 
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5.4.1.2. GASTROPARESE 
Gastroparese of maagverlammig is een vertraagde maaglediging in afwezigheid van mechanische obstructie. Dit komt 
voor bij diabetes melitus patiënten (DM).  

OORZAKEN 
Er is geen poliep of geen probleem op einde van de maag die de afvloei verminderd, maar het werkt trager. De 
zenuwbanen kunnen aangetast worden bij DM-patiënten, die zijn enorm belangrijk bij het aansturen van de 
contracties van de darm. Als die worden aangetast, is de maagwerking ook minder. 

DIAGNOSE 
Maagledigingstest: met dit onderzoek kan er gemeten worden hoe snel een standaardmaaltijd en een glas water door 
de maag naar de darmen getransporteerd worden. 

BEHANDELING 
Gastroprokinetica: producten zoals motilium om de maaglediging te versnellen 

5.4.2.  MAAGULCERA OF MAAGZWEER 
Op de binnenkant van de maag ligt er een slijmvlieslaagje. Een maagzweer is het onderbreken van dat maagslijmvlies 
op een bepaalde plaats. Die zorgt ervoor dat de maagzuur in contact komt met de diepere lagen van de maagwand. 
Dit zorgt ervoor dat het dieper wordt en verder erodeert. Ongeveer 10-15% van de populatie heeft een maagzweer. 

OORZAKEN 
De oorzaak van een maagzweer is niet stress. Er zijn twee grote oorzaken 

1) Bacterie in de maag namelijk Helicobacter Pylori: dit is de meest frequente. Dit wordt veroorzaakt door de 
pylori; Dit is een bacterie die zeer frequent is in het Westen (Turkije het meest). De bacterie komt binnen 
via de voeding in de maag en gaat zich hier nestelen. Die voelt zich goed in dat zuur milieu. Die kan er 
maanden tot jaren blijven wonen. Dit is een chronische infectie. Als die bacterie daar zit kan die een 
maagontsteking veroorzaken, maar als die daar langer zit kan die mogelijke complicaties veroorzaken 

o Kwaliteit van de maag wordt aangetast en er ontstaan zweren. Bij verder evolutie is zuur belangrijk. 
Maagzweer = combi HP + pH (zuurtegraad) → het één heeft het andere nodig om een maagzweer te 
veroorzaken. Bij behandeling moet er ingewerkt worden op de bacterie door antibiotica en op de pH 
door zuurremmers.  

2) Medicatie: veel medicamenten die typisch maagzweren kunnen veroorzaken typisch medicament die 
maagzweer veroorzaakt zijn onstekingsremmers (Brufen, voltaren) als je dit te lang neemt. Een hoge dosis 
op lange termijn (aspirine) kan ook zorgen voor maagzweren of producten zoals cortisone, zorgen voor 
verzwakkingen van de kwaliteit van de maagwand 

 

SYMPTOMEN 
Knagende pijn die verbeteren door de voeding doordat de zuren worden geneutraliseerd. Het is een continue 
knagende pijn. Bij ouderen zijn de symptomen minder intens. Veel oudere hebben geen pijn, maar ze gaan minder 
eten.  

Een ander symptoom is ferriprieve anemie: dit is bloedarmoede gepaard met ijzertekort. Alle bloedarmoedes (rode 
bloedcel) die te maken hebben met bloedverlies gaat het gepaard met een ijzertekort. IJzer is een van de 
hoofdbestanddelen. Hier heb je een combinatie met ijzertekort en bloedcel tekort.  

- Bij een zweer kan er constant een beetje bloed uitsijpelen. Als dit maanden bezig is, gaan veel P met een 
maagzweer opgenomen worden met bloedarmoede (energie te kort, 
ijzer tekort, …). Hierdoor eerst kijken in de maag.  
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DIAGNOSE 
De diagnose kan via RX SMD, een gastroscopie en biopsie in de rand van de ulcus. Bij gastroscopie zit 
er op bepaalde plaatsen een soort van gat of onderbreking die diep is of oppervlakkig. Dit is 
afhankelijk van de diepte waarmee het zuur zich heeft ingeboord. 

Biopsie van de maag o.w.v. de bacterie, door het nemen van een staaltje in de maag. Een maagkanker 
kan er meestal uitzien als een zweer, dit ziet er niet uit als een typische zweer waardoor ze staaltjes 
nemen in de rand om te kijken of het een tumor is of niet.  

BEHANDELING 

- Stoppen uitlokkende factoren 

o Medicatie: stoppen of afbouwen 

o Roken 

- Inhiberen zuursecretie 

o Protonpomp inhibitoren 

o Acute therapie 1-2 maanden 

o Onderhoudsbehandeling 

- Eradicatie van Helicobacter Pylori 

o Antibiotica met Protonpomp inhibitoren 

o Combinatie van verschillende soorten antibiotica van 10 dagen ongeveer 

- Heelkunde 

o Bilroth operaties (zelden nog nodig): Voor de medicatie deed men operaties waarbij een deel van de 
maag verwijderd werd. Er was toen geen andere mogelijkheid. Nu worden die amper nog gedaan. 
(Voornamelijk in jaren 60, ‘70) 

VERWIKKELINGEN 
Acute verwikkelingen: zoals een bloeding. Deze is ook levensbedreigend.  

De chronische bloedingen die aanleiding geven tot anemie maar ook zware bloedingen. Als 
die doorgroeit in de maagwand die een bloedvat aantast waarbij je spuitende bloeding 
krijgt. Op korte tijd veel bloedverliezen door het over te geven en kunnen op een paar uur 
doorbloeden.  

 

Bij het doorgroeien kan het zorgen voor een perforatie. Dit is een gat in de maagwand. De 
zure maaginhoud gaat via dat gat in de buikholte lopen. De buikholte en buikslijmvlies 
geraakt geprikkeld. Dit zorgt voor enorm veel pijn te vergelijken met een acute 
dolsteekpijn. De organen geraken ontstoken door het zuur van de maag, …  

Vaak operatie om een stuk van de maag weg te nemen en een spoeling doen om al het zuur eruit te krijgen 

Gastric outlet obstructie: De zweer kan zorgen dat de uitgang van de maag kan worden dichtgeduwd. De maag kan 
zich vullen, maar het kan niet meer naar de dunne darm. Mensen kunnen eten, maar dan blijft het lang op de maag 
staan, gaan vermageren, braken, …  

Niet enkel bij zweren maar ook bij tumoren. Veel mensen met vb. pancreaskanker gaan dit vaak meemaken op een 
bepaald moment.  

BEHANDELING 

- Bij acute bloeding gaan ze stabiliseren (+/- bloedtransfusie), hoge dosis zuurremmers geven IV, een 
endoscopie uitvoeren om de bloeding te stoppen zoals met een clip, coagulatie of adrenaline. Door adrenaline 
knijpt het bloedvat dicht.  (Tot slot is er nog heelkunde door angio-embolisatie) 

- Bij perforatie wordt er vaak een operatie gedaan. Hierbij wordt er een stuk van de maag weggenomen en 
een spoeling gedaan om al het zuur eruit te krijgen 

- Bij een Gastric outlet obstructie is de behandeling door een stent te steken of chirurgie, waarbij de maag 
wordt aangesloten op een ander stukje van de darm 

5.4.3.  GASTRITIS 

Gastritis is een ontsteking van de maagmucosa of een maagontsteking. Er bestaat een acute en een chronische 
ontsteking van de maag.  

- Acute maagontsteking: Acuut ontsteking van het maagslijmvlies door alcohol, medicatie, infecties, maag-
darmontsteking, bestraling en door gifstoffen door vb. ontstopper te drinken om zelfmoord te plegen of door 
kinderen (accidentieel). Kan langdurige gevolgen geven 
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o Erosies: epigastrische pijn! 

o Hemorragische letsels: bloedingen! 

Kan voorkomen bij zwaar zieke patiënten (stress ulcera): Erosies of ulcera in maag of duodenum door stress 
komen veelvuldig voor bij ernstig zieke patiënten en kunnen aanleiding geven tot bloeding of perforatie. 

- Chronische maagontsteking is het meest frequent. 

o Door auto-immuun ontsteking gaat het lichaam antistoffen maken tegen eigen maagcellen in het 
maagslijmvlies waardoor het hele slijmvlies gaat afsterven. Het maagslijmvlies is aangetast en 
verdwenen. Hierdoor is er een gebrek aan zure inhoud en er wordt geen intrinsieke factor meer 
aangemaakt. Hierdoor krijg je armoede van vitamine B12 wat gepaard gaat met een vorm van 
bloedarmoede. De patiënt met levenslang vit B12 injecteren (intramusculair) 

o Andere oorzaak zijn bacteriële ontstekingen. Die moeten behandeld worden door medicatie en 
zuurremmers. Zo roei je de bacterie uit (= eradicatie) 

5.4.4.  MAAGTUMOREN 

Maagtumoren kunnen zowel goedaardig als kwaadaardig zijn.  

- Goedaardig: poliepen of adenoma. Deze worden best verwijderd omwille van 
risico op maligne ontaarding 

- Kwaadaardig: maligne maagadenocarcinoom 

 

Maagtumoren zijn voornamelijk kwaadaardige maagtumoren die veel te maken hebben 
met andere dingen.  De helicobacter pylori kan aan de basis liggen aan de basis van 
maagtumoren. Ook auto-immune ontsteking van de maag kan aanleiding geven tot 
tumoren.  

Andere factoren zijn:  

- Familiaal, genetisch, leeftijd 

- Dieet 

o Op populatieniveau gezien hoe meer zout er wordt opgenomen, hoe meer kans op maagkanker (goed 
dat voor preventie cardiale problemen minder zout aangeraden wordt → ook hiervoor goed). 

o Nitrieten: stikstofrijke stoffen in voeding die van bemesting komen 

- Postgastrectomie BII (stomacarcinoom) 

- Atrofische gastritis (Een chronische gastritis kan ervoor zorgen dat het maagslijmvlies blijvend dunner wordt) 

SYMPTOMEN 
Dyspepsie, epigastrische pijn, anorexie, vermagering, cachexie, occult bloedverlies met ferriprieve anemie. In een 
vroeg stadium kan de tumor uitzaaien naar de lever, long, klieren, buikvlies, … De prognose is vrij beperkt zoals bij 
de slokdarm, 20% heeft een 5-jaar overleving i.f.v. TNM-stadium.  

DIAGNOSE 

- Gastroscopie van slokdarm, maag duodenum + biopsie, opsporen metastasen 

BEHANDELING 
De maag verwijderen (=gastrectomie) als het genezen kan worden. Ook eventueel met na en voorbehandeling. Hierbij 
wordt de maag verwijderd en de slokdarm wordt vastgehecht aan de darm. Kan ook voor problemen zorgen aangezien 
de maag een belangrijke functie heeft.  
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5.5. ANATOMIE EN FUNCTIE VAN DE DUNNE DARM 

 

De dunne darm heeft een specifieke anatomie, die instaat voor de absorptie van voedingsstoffen zoals de vitaminen 
uit het lichaam worden opgenomen.  

Deze heeft een vileus oppervlakte. Een dunne darm is niet recht, maar die bestaat uit vlokken, die in verdere vlokken 
is opgedeeld. De kartelingen zorgen ervoor dat het oppervlakte van de dunne darm enorm groot is, hierdoor hebben 
we veel capaciteit om dingen uit de voeding te halen als de vertering van voedingsstoffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPTOMEN 
Diarree: Bij ontsteking krijg je diarree. De dunnen darm in overprikkeld. De consistentie is minder, die is slapper en 
er is een verhoogde frequentie. 

- Large of small-volumediarree. 

Steatorree: vorm van diarree die gepaard gaat met vet-opeenstapeling in de stoelgang. Zoals personen met een 

chronische pancreasontsteking.  

- Vetmalabsorptie. 

- Verstoorde vertering of absorptie van voedingsvetten. 

Krampende buikpijn (reflectoire contracties bij darmdistensie). Die door een infectie geprikkeld is geraakt.  

Malabsorptie, malnutritie.: heel belangrijk of ernstigs. Er is een onvoldoende opname van één (specifieke) of 
multiepele nutriënten langs de gastro-intestinale tracties (= weinig voedingsstoffen uit voeding opnemen). Dit kan 
leiden tot malnutritie.  

 OORZAKEN MALABSORPTIE 

- Gestoorde pancreassecreties 

- Gestoorde galzoutensecretie (of enterohepatische recirculatie: galzoutendiarree) 

- Ziekten van de dundarmmucosa 

o Voorbeeld: Gluten enteropathie (coeliakie) 

▪ Gluten: (Gliadine-eiwit van tarwe) 

▪ Toxisch voor mucosa 

▪ Villusatrofie met malabsorptie 

- Resectie van dundarm (short bowel syndrome) 

o Stukjes moeten om een of andere reden verwijderd worden, als er te veel wordt weg genomen, schiet 
er te weinig over om normale darmfuncties te garanderen.  

ABSORPTIE 

Voedingsstoffen (voornamelijk jejunum): koolhydraten, 
lipiden en proteinen. 
 
Ileum absorptie van vitamine B12 en galzouten. 
 
Vetoplosbare vitamines: A, D, E, K 
 
Ionen: kalium, calcium, natrium, chloride 

DIGESTIE/VERTERING 

Enzymen afkomstig uit het pancreas (amylasen, 
lipasen, proteasen). 
Galzouten afkomstig uit de lever. 
Enzymen afkomstig van de dundarmmucosa 
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SYMPTOMEN MALABSORPTIE 

- Diarree: steatorree of waterige diarree. 

- Abdominale opzetting, flatulentie. 

- Deficiënties: 

o Eiwitten, voornamelijk albumine (‘hypo-albuminemie’): ontstaan van oedemen. 

o Vetoplosbare vitamines: A (nachtblindheid), D (botaanmaak), E (neurologische symptomen), K 
(stollingsstoornissen). 

o IJzer, foliumzuur, vitamine B12 (anemie); vitamine B: anemie, glossitis (=tongontsteking). 

o Vocht- en ionenstoornissen. 

o Vermagering, zwakte, cachexie, wegteren van spieren en vetmassa 

 

BEHANDELING 
Er zijn veel oorzaken voor malabsorptie, dus de behandeling moet in functie zijn van de oorzaak (ziekte, glutenvrij 
dieet, pancreasenzym supplementen, …) 

In ernstige gevallen zoals short bowel die je niet meer kan oplossen dan moeten de P die voedingsstoffen via baxter 
in het lichaam krijgen.  

Totale parenterale nutritie; dundarmtransplantatie (zelden)  

 

5.6. AANDOENINGEN VAN DE DUNNE DARM 

5.6.1.  COELIAKIE 
Ziekte van de dunne darm zoals coeliakie heeft te maken met gluten 

Gluten is een eiwit die voornamelijk in gangen wordt teruggevonden. Als de dunne darm in aanraking komt met gluten 
gaat die enorm reageren. Het afsterven/beschadigd raken van het darmslijmvlies op het moment dat die in aanraking 
komt met gluten. 

SYMPTOMEN 
Jonge patienten stoppen met groeien, hebben een pijnlijk opgezette buik en hebben bleke, stinkende en volumineuze 
stoelgang. Door ijzertekort krijgen ze bloedarmoede. Bij sommige mensen treden de symptomen pas op als ze 
volwassen zijn. 

BEHANDELING 
Gluten moeten dus volledig uit het dieet worden geëlimineerd m.b.v. een gedetailleerde lijst van voedingsmiddelen 
die moeten worden gemeden. Daarnaast is deskundig advies van een diëtist nodig. 

5.6.2.  ILEUS: MECHANISCH EN PARALYTISCH 

De werking van de dunne darm is platgevallen. Er zijn twee types 

1) mechanische: darmobstructie die veroorzaakt wordt door een afsluiting van de doorgang. Vaak zien bij 
postoperatieve verandering. Bij een operatie in de buik gaat dit gepaard met littekenweefsel in de buik. Na 
een aantal keren kan litteken vrij belangrijk zijn. Normaal zijn de darmen soepel en zeer bewegelijk. Maar 
door littekenweefsel kan de darm structureel in de knoop geraakt, geraakt vergroeid in het littekenweefsel 
en er ontstaat een transitprobleem. Bij een scan zijn de darmen zo opgezet tot het niveau van obstructie. 
De obstructie op een plaatst waar de dunnen darm is afgesnoerd door littekenweefsel van vroeger.  

2) Paralytische: de werking of motoriek van de dunnen darm is verstoord. Er is geen anatomische obstructie, 
maar de darmen zijn uitgezet en lam van boven tot onder door neurale reflex door een probleem ergens 
anders in het lichaam.  

Er is geen passage meer op de dunne darm en een blokkage gaat ontstaan met ernstig braken en afwezigheid van 
wind of stoelgang.  

SYPMTOMEN 
Braken, afwezigheid van flatus/stoelgang, krampende buikpijn, misselijkheid 
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DIAGNOSE 

- Klinisch. 

- Beeldvorming. 

- RX Abdomen (confirmatie van diagnose). 

- CT Abdomen (aantonen van oorzaak). 

BEHANDELING 

- Maagsonde via de maag die de overdruk wegneemt. Hierdoor ontknoopt de darm en verlamming gaat weg. 
Hierdoor geraakt het probleem onder controle. 

- Vocht en eventueel wat voedingstoffen om de compenseren van de verminderde opname t.h.v. dunne darm 

- Opheffen oorzaak (heelkunde) zo nodig 

GEVREESE VERWIKKELING 
Stragulatie: de dunne darm is zo uitgezeten onder druk dat deze druk de bloeddruk overstijgt. Hierdoor komt er geen 
bloed meer in de dunne darm waardoor het orgaan gaat beginnen afsterven. Dit zijn levensbedreigende complicaties. 
Deze moeten direct geopereerd worden. 

5.6.3.  ZIEKTE VAN CROHN 
De ziekte van Crohn is een vorm van darmontsteking die het hele maagdarmstelsel kan aantasten maar ook de dunne 
darm. Is een ziekte die ontstaat op een jonge leeftijd (tiener-20-30). Het is een ontstekingsziekte waarvan de oorzaak 
niet echt gekend is.  

Het is niet een klassieke auto-immuun. Er zijn zekere genetische factoren (tweeling: ene heeft het, de kans dat 
andere het heeft is groot). Er is een relatie met de samenstelling met darmflora. Het volledig plaatje is nog niet 
bekend. 

De ziekte geeft aanleiding tot darmontstekingen maar ook andere dingen die erbij komen, die ermee in verband 
staan. De ontsteking gaat meestal voorkomen in het laatste stukje van de dunne darm en het begin van de dikke 
darm (= voorkeursplaatsen). Er zijn ook anale problemen of aantasting.  

SYMPTOMEN 
Zonder behandeling: ziekte gaat altijd maar verder want het is een chronische ziekte. Er zijn opkomen en dan lijkt 
de ziekte te slapen. Progressief is er meer ontsteking en meer littekenvorming waardoor de ziekte erger lijkt te 
worden.  

INTESTINAAL 

Voornamelijk diarree of bloederige diarree als het ernstig beschadigd is. Gaan ook vermageren, koorts, pijnklachten 
... door ontsteking. Als de ontsteking fel is en die duwt de darm dicht als gevolg van een zware ontsteking dan krijg 
je ileus of die obstructie. Typisch is ook dat door de ontsteking in de darm dat er fistels worden gevormd. Dit zijn 
abnormale verbindingen van het ene orgaan naar het andere.  

- Bijvoorbeeld: een stukje darm gaat ontsteken en opzwellen waardoor en kleine scheurtjes en wonde. Soms 
komt er een abnormale verbinding of  traject tussen stukje darm en de blaas. Hierdoor komt er inhoud van 
de darm via de fistel naar de blaas → die besmette inhoud zorgt voor  blaasontstekingen, stoelgang in de 
blaas en lucht.  

- Veel mensen hebben last van dergelijke fistelvorming zoals naar de huid. Stoelgang lekken vanuit de huid.  

EXTRA-INTESTINAAL 

- Psoriasis: huidziekte 

- Erythema nodosum: knobbels op de benen 

- Primair scleroserende cholangitis (PSC). 

o PSC: verhoogd kankerrisico door constante ontsteking. Ontsteking is een broeihaard voor tumoren.  

- Arthritis, spondyloarhtropathie. 

- Uveitis (oogonsteking), episcleritis. 
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DIAGNOSE 
Diagnose door in de darm te gaan kijken met een colonscopie. De darmslijmvliezen zijn ontstoken + biopsie nemen. 
Andere manieren door CT en NMRscan of labo (CRP, leukocytose) bij acute opstoten 

 

BEHANDELING 

GERICHT OP ZIEKTE ACTIVITEIT: IMUNOSUPRESSIVA 

Met medicatie kan de ziekte onder controle gehouden worden.  

- Bij acute opstoten: met cortisonen maar op termijn gaat de cortisone veranderen naar producten zoals 
Azathioprine 

- Overstappen op infusen waar immuun onderdrukkende medicatie inzit. Die baxters werken in op een bepaald 
ontstekingseiwit. Dat eiwit gaan ze neutraliseren. Hierdoor neem je de vorming van ontsteking weg. Deze 
zijn zeer krachtig. Ze werken een aantal weken (6-8 weken). Hierdoor gaat de ontsteking en complicaties 
geraken onder controle.  

- Ook mensen die zelf spuiten met dezelfde functie, zorgt voor meer autonomie.  

GERICHT OP VERWIKKELINGEN 

Zware verwikkelingen zoals vernauwingen of zware fistelvorming die niet onder controle kunnen gehouden worden 
met medicatie. 

Hierbij wordt het chirurgisch het aangetast deel van de darm weggenomen. Het komt voornamelijk op laatste stukje 
van de dunne darm en de rechter stukje van de dikke darm wordt weggenomen (rechter hemicolectomie) 
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5.7. ANATOMIE EN FUNCTIE VAN DE DIKKE DARM 

 

 

De dikke darm krult van rechts naar links over de hele buikholte. De uitgang is via de aarsopeningen. De dikke darm 
heeft als functie alle vocht uitrekken zodat de stoelgang sterker geconcentreerd wordt en harder. Op het einde van 
de dikke darm is er maar 100ml vocht over. 

De dikke darm zit vol met bacteriën (= darm microbioom). Dit zijn bacteriën die geen kwaad veroorzaken en ons 
niet ziek maken, deze zijn noodzakelijk. Deze werken in op de stoelgang, werken in en absorberen vitamines, 
galzouten, … Het darm microbioom kan met veel ziektes in verband gebracht worden zoals infecties, maar er zijn 
ook hypotheses dat de darmflora leidt tot autisme (???) 

ONDERZOEK VAN HET COLON 
Colonscopie is een inwendig onderzoek van de dikke darm. We kunnen ook een stukje zien van de dunne darm, dan 
spreken we over een ileocoloscopie. Als we het einde van de dikke darm bekijken, spreken we over een 
sigmoïdoscopie. De benaming is afhankelijk van wat je wilt nakijken.  

Als je een colonscopie wilt doen, moet de darm volledig proper zijn. Ze moeten veel laxeermiddel drinken 
zodat alles weg is uit de dikke darm. Dit is niet zo bij sigmoïd of rectoscopie, hierbij wordt er een spoeling 
gegeven. De voorbereiding en ingrijpendheid is anders als je de hele darm wilt nakijken of een stukje wilt 
nakijken.  

De rode bol in de foto is een poliep. 

Bij een radiografie (CT) kan er therapeutisch niets gebeuren, maar ze kunnen wel een reconstructie geven. De 
transitstudie, hierbij moeten de mensen magneetjes slikken en aan de hand daarvan kan er bekeken worden of de 
dikke darm lui is of dat de stoelgang goed doorheen de darm gaat.  

 

Stoelgangsanalyse: 

- Cultuur 

- Antigendetectie 

- Vetbepaling op collectie 
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5.8. AANDOENINGEN VAN DE DIKKE DARM 

5.8.1.  ACUTE APPENDICITIS 
Ligt aan begin van de dikke darm (rechtsonder). Het is een stukje darm dat historisch is meegegroeid, maar het heeft 
geen functie meer. Bij een opstopping kan deze ontsteking en als deze ontsteekt spreekt men van acute appendicitis.  

SYMPTOMEN 
Lokaal doet het meer en meer pijn en het wordt ook drukgevoelig (dus het buikvlies gaat ontsteking, dit is lokale 
peritonitis). Bij een appendicitis is het eerst een lokaal probleem, maar als de ontsteking te fel wordt, dan kan die 
wand het begeven, kan de appendix scheuren (springen van de appendix). Hierdoor lekt er stoelgang in de richting 
van de buikholte. In een belangrijke mate veretterd de buikholte.  

Andere symptomen zijn, anorexie, misselijkheid, braken, matige koorts, verhoogde leukocytose 

DIAGNOSE 
Wordt gedaan aan de hand van de echografie om te kijken of de appendix gegroeid is of niet, bij iets zwaardere 
mensen gebeurt dit via CT-scan. 

BEHANDELING 
De appendix wordt chirurgisch verwijdert. Dit gebeurt via kijkoperatie. 

5.8.2.  COLONDIVERTIKELS 
De divertikels zijn nog belangrijker op niveau van de darm. ½ van alle mensen boven de 50-60 jaar hebben deze 
divertikels. ER is een verzwakking in de wand waardoor een stukje van de wand naar buiten gaat puilen. Die 
uitpuilingen van die slijmlaag zorgt voor die zakvormige uitstulping die zeer kwetsbaar zijn. Deze hebben een dunne 
geërodeerde wand.   

SYMPTOMEN 
Die divertikels ga je niet echt voelen, dus het geeft geen symptomen. Als het ooit symptomen geeft kan het oftewel 
ontsteken of bloeden (diverticulaire bloeding).  

- Een ontsteking of diverticulitis is ongeveer hetzelfde als een appendicitis, maar deze pijn is linksonder. De 
linker kant is heel gevoelig en prikkelbaar geworden. Dit is zeer frequent. De behandeling is heir antibiotica, 
van 1-2 weken. 99% van de gevallen geraakt onder controle. De ontsteking 
gaat weg, maar de divertikels blijven, dus het kan terugkomen. Als het blijft 
terugkomen, wordt het deeltje wel weggenomen.  

- Een diverticulaire bloeding kan impressionant zijn. Als deze plots beginnen 
te bloeden, gaan ze anaal bloedverlies hebben. Dit zijn heel onschuldige 
bloedingen. Het stopt altijd vanzelf. In tegenstelling tot maagbloedingen die 
ernstiger zijn.  

-  

5.8.3.  ACUTE COLONBLOEDINGEN 

OORZAKEN 

- Diventriculair 

- Hemorroïdaal: aambeien 

- Tumoraal: tumoren komen tot uiting door bloeding 

- Darmischemie: darmen die geen bloedtoevoer krijgen 

- Angiodysplasie zijn misvormingen van bloedvaatjes die zich bevinden aan de binnenkant van de darm.  

SYMPTOMEN 

- (Massief) rood bloedverlies per anum 

- +/- Tekenen van hemorragische (hypovolemische) shock 

o Dit treedt op wanneer er plotseling een grote hoeveelheid bloed aan de bloedsomloop onttrokken 
wordt. Voorbeelden: een scheur in de aorta, een maagbloeding, buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap, een scheur in de lever of de milt. 

- Pijn (zelden) 

BEHANDELING 
Alle dikke darmbloedingen stoppen van zelf. Oorzakelijk zoals het bijvoorbeeld een tumor is, moet deze weg. Bij 
heel zware bloedingen, gaat er een lokalisatie gebeuren van de bloeding en deze opereren. Selectief een katheter in 
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de bloedbanen brengen en via de bloedbanen alle menselijke bloedvaten opsporen (angio-embolisatie). Als het 
lekkend bloedvat opgespoord is, gaat men deze dichtplakken zodat de bloeding stopt. Dit gebeurt bij alle soorten 
bloedingen.  

5.8.4.  PRIKKELBARE DARMSYNDROOM 
Prikkelbare darmsyndroom is zeer frequent. De definitie is zeer sterk afgebakend. Als je stoelgang maakt, wordt de 
pijn beter, er is een verandering van consistentie van de stoelgang en er is een verandering in frequentie, hiermee 
bedoelt men 2 dagen niet kaka doen, maar dan op een dag 5 keer. 

Er zijn verschillende types: 

- IBS-D (diarree) 

- IBS-C (constipatie) 

- IBS-mixed type 

Prikkelbare darmsyndroom wordt beschouwd als functionele darmstoornis want er zijn geen structurele afwijkingen. 
Een belangrijke rol is stress, spanning, psychologische problematiek. Er is hier een verband tussen. Soms is er een 
verband met voeding.  

DIAGNOSE 

- Anamnese. 

- Geen structurele afwijkingen bij 

o Colonscopie 

o Biopsie 

o Bloedafname 

o Beeldvorming 

BEHANDELING 
Behandeling is in functie van het subtype. Dikwijls gaat het over aanpassen van de levensstijl zoals de voeding.  

- Als er voornamelijk constipatieproblematiek is, raden we aan om veel te drinken en restenrijk voedsel te 
eten. FODMAP is een voeding die heel streng is waar ze amper iets mogen eten, enkel voeding ze heel 
gemakkelijk verteerbaar is en geleidelijk aan andere types voeding aanreiken. Zo kan er gekeken worden wat 
ze kunnen verdragen en wat ze niet kunnen verdragen. Het is gericht op specifiek te kijken wat de beste 
voedingspatronen zijn.  

Medicatie kan ook aangewend worden zoals laxativa, deze werkt in op de modaliteit van de darmen. Er is soms een 
neiging tot overgebruik. Antidiarreica zorgt ervoor dat de darm minder hard gaat samentrekken, waardoor we minder 
stoelgang gaan hebben.  

Spasmolytica gaan de krampvorming tegenhouden. Buscopan is zo een voorbeeld.  

Prucalopride zorgt voor het tegenovergestelde. De motiliteit van de darm gaat verbeteren zodat er meer contracties 
zijn en dergelijke. Het is terugbetaalt voor dames (niet voor mannen). 

(zoals in de ppt: selectieve agonist ter hoogte van de 5-HT4-serotoninereceptoren in het colon en chemisch 
verwant met cisapride, stimuleert de colonmotiliteit) 

5.8.5.  COLITIS ULCEROSA 
Is een zeldzame ziekte, maar is een duidelijke ontstekingsziekte van de darm zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, 
maar dan met verschillen. Colitis treft enkel de dikke darm, terwijl Crohn het volledige spijsverteringsstelsel kan 
laten ontsteken, fistels en stenose laat ontstaan.  

De darmwarm wordt geïnfecteerd waardoor de darm kan scheuren, … De ziekte is beperkt door het binnenste 
slijmvlieslaagje van de darm. Deze ziekte beperkt zich tot de slijmvlies van de dikke darm. De oorzaak van 
darmontsteking is niet gekend.  

Dit komt vooral voor bij jonge mensen tussen 15-21 jaar. De darmflora speelt hier ook een rol in. Het verloopt met 

opstoten van ontsteking en dan teruggaan naar de oppervlakte. 

De uitgebreidheid is variabel: 

- Rectitis: ontsteking van de endeldarm 

- Pancolitis: is de gehele dikke darm chronisch ontstoken 
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SYMPTOMEN 
Slap voelen, minder vitamines opnemen, minder ijzers, vermageren (= algemene 
ziekteverschijnselen). Daarnaast i er bloederige diarree (volgens ernst opstoot), 
abdominale pijn en koorts. Er zijn ook veel ziekte mee geassocieerd, deze gaan ook 
invloed hebben op andere systemen zoals de huid, de gewrichten, … 

 

DIAGNOSE 
Gebeurt via een endoscopie. Men ziet een felle roodheid en een ontsteking.  

VERWIKKELINGEN 
De verwikkelingen zijn hetzelfde als de ziekte van Crohn. Er is een verhoogd risico voor kanker van de darm 
(coloncarcinoma), kanker van het galkanaal (Cholangiocarcinoma), en toxisch megacolon.  

Toxische megacolon treedt op als een complicatie van inflammatoire darmziekten zoals ulceratieve colitis (colitis 
ulcerosa) en de ziekte van Crohn (aandoening met buikpijn, diarree en gewichtsverlies), alsook bij infecties van het colon. 

Dit komt amper voor. 

De mensen die deze ziekte hebben, moeten vaak preventief onderzocht worden om te vermijden dat ze een kanker 
gaan ontwikkelen.  

BEHANDELING 
De behandeling is ook gelijkend met de ziekte van Crohn. Er kan medicatiegegeven worden zoals corticoïden bij acute 
opstoten.  

Er zijn medicatie die oraal of via lavement gegeven worden. Baxters (intraveneus) zoals anti-TNFalpha, kunnen ook 
gegeven worden waarin een antistof zit om een bepaald ontstekingseiwit weg te krijgen. Deze moeten ongeveer om 
de 6 weken terugkomen. Hierdoor is de ziekte perfect onder controle.  

Heelkunde is zelden, maar enkel bij heel zware of therapieresistent zijn.  

 

HEELKUNDIGE BEGRIPPEN 

Colectomie: verwijdering van het colon. Men kan de dikke darm volledig wegnemen (totale). Het vocht wordt niet 
meer geconcentreerd waardoor er een waterige stoelgang gaat ontstaan. 

Een stoma is eigenlijk als het aanbrengen van een onnatuurlijke opening. Als het zich bevindt op het colon is dit een 
colostoma. Een stukje van de dikke darm verbinden we met de huid. Bij een ileostoma, ga je het ileum verbinden 
met de huid.  

De vochtbelading vermindert met de tijd. De dunne darm gaat zich aanpassen en een stukje de rol van de dikke darm 
overnemen. De ilieostoma blijft totdat de dunne darm zich volledig heeft aangepast. Dan kan er een pouch geplaatst 
worden.  

Een pouch is een reservoir tussen de dunne darm en de anus. Dit reservoir is gemaakt van het laatste deel 
van de dunne darm. Het reservoir zorgt ervoor dat de ontlasting kan indikken. Dit is iets wat normaal 
gesproken de dikke darm doet. Bij mensen met een pouch gaat de ontlasting dus via de normale weg (de 
anus) naar buiten. Wel moeten ze vaker dan gebruikelijk naar de wc. 

Men kan ook een stukje weghalen, maar daarna de twee stukjes terug aan elkaar hechten.  

 

5.8.6.  COLONPOLIEPEN 
Poliepen komen frequent voor. Poliepen zijn in feite woekering van de mucosa van het colon door ongecontroleerde 
celdeling. Op een bepaald moment kunnen cellen in de dikke darm abnormaal beginnen groeien.  

In principe zijn poliepen goedaardig. Ze vertonen dysplasie: ze zijn niet meer zoals normale cellen, maar ze groeien 
abnormaal. Ze hebben nog geen vermogen om uit te zaaien en dergelijke zoals een normale kanker. Poliepen gaan 
vroeg of laat evolueren naar dikke darmkanker, dit kan 5-10 jaar duren. Bijna alle dikke darmkankers ontstaat vroeg 
of laat in een poliep 

Meestal zijn het een of meerdere poliepen. Ze kunnen gesteeld of sessiel zijn. Dikwijls is het erfelijk (als uw 
mama/papa eentje heeft of laten weghalen, is de kans groot dat jij hetzelfde hebt). Er zijn ook familiale vormen 
hebben of zeldzame syndromen die een verhoogd risico hebben.  
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PREVENTIE 
Screening voor dikke darmkanker, verwijderen van poliepen, … zijn preventieve maatregel. Zo kan dikke darmkanker 
uit de wereld verwijderd worden. Een brief van de overheid om een staaltje van de stoelgang te sturen. 

DIAGNOSE 
Poliepen komt tot het licht door occult bloedverlies. Deze zijn wat kwetsbaar, af en toe een beetje bloeden, maar 
dit is te weinig om te zien. Als je elke dag een klein beetje bloed verliest kan er anemie ontstaan. Bij ferriprieve 
anemie wordt er gekeken in de maag (zweren of tumoren) maar ook in de darm (poliepen of tumoren).  

Screening voor dikke darmkanker: er moet een staaltje van de stoelgang opgestuurd worden naar het labo. Als er een 
beetje bloed gevonden wordt, kunnen ze de poliepen opsporen. Als er bloed gevonden is, wordt er gevraagd om een 
colonscopie te laten doen.  

BEHANDELING 
Tijdens de colonscopie worden de poliepen verwijderd. Er komt een lus rond de poliep, deze wordt door elektrische 
stoten los gemaakt en worden dan meegenomen naar de buitenwereld. Het is belangrijk om later nog screenings te 
hebben en een regelmatige opvolging 

 

Grote poliep in de dikke darm 

5.8.7.  COLON ADENOCARCINOMA 
Als het niet wordt onderzocht kan er kanker van de dikke darm ontstaan. Colon adenocarcinoma is een maligne 
ontaarding van het slijmvlies van het colon of rectum.  

RISICOFACTOREN 

- Adenoom 

- FAP zijn familiale vormen, bloedverwantschap, …  

o Eerste graad verwantschap met pt met colonkanker 

- Colitis ulcerosa, ziekte van Crohn 

- Overgewicht, dieet rijk aan vet, arm aan vezels 

SYMPTOMEN 

- Verandering van stoelgangspatroon 

o Constipatieklachten of diarree, afhankelijk van hoe de tumor interfereert met de darmwerking 

- Bloedverlies per anum vermengd met faeces 

- Valse stoelgangsnood 

- Occult bloedverlies met ferriprieve anemie 

- Abdominale pijn 

- Obstructie 

o Een tumor in de dikke darm kan de dikke darm blokkeren. Hierdoor kan de stoelgang niet meer 
passeren. 

o Darmen en buik die massief opzwelt omdat de stoelgan niet meer kan passeren. Er ontstaan 
buikkrampen, beginnen braken 

- Anorexie en vermagering 

DIAGNOSE 
Diagnose kan via een colonscopie en biopsie. Ook via PPA. PPA is met de vinger voelen in de aars of er iets abnormaal 
is. Als er een tumor op het uiterste van de dikke darm zit, kan dit gevoeld worden. Daarnaast kan de protstaat ook 
gevoeld worden bij de mannen via PPA. Bij het vinden van een tumor moet er achterhaald worden of deze zijn 
uitgezaaid (metastasen) via een CT-scan.  

BEHANDELING 

- Segmentaire colectomie: verwijdering van het stukje darm dat is aangetast worden door een tumor.  
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- Rol voor chemo- en radiotherapie (neo-adjuvant, adjuvant of palliatief) 

Neo-adjuvant: voorafgaande aan een chirurgische ingreep. Door chemo of radiotherapie kan de tumor verkleinen, 
waardoor de operatie gemakkelijker wordt. 

Adjuvant: als de operatie gedaan heeft, kan er nadien nog een behandeling van chemo of radiotherapie gegeven 
worden. Er kunnen nog altijd wat deeltjes (microscopisch) in het lichaam blijven. De kans dat de tumor terug gaat 
komen is dat lager. 

Palliatief: de ziekte is niet meer te genezen, maar ze willen het zo lang mogelijk onder controle houden.  

- Resectie van levermetastasen wordt meer en meer gedaan om volledige genezing te kunnen bekomen.  

 

5.9. AANDOENINGEN VAN DE AARS 

Dit is heel frequent en de meest frequente ziektes zijn aambeien (hemorroïden), wratten (condyomata acuminata) 
en kloven (fissuren) 

 

Het anaal kanaal heeft twee sluitspieren namelijk willekeurig en automatisch. In het 
anaal kanaal zitten er kussentjes van bloedvaten of kluwens van bloedvaten die zorgen 
voor de continentie (=blauwe stipjes). De bloedvaten zorgen voor het dichtduwen van 
het anaal kanaal. Dit is de plaatst waar de aambeien gaan ontstaan. 

ONDERZOEKEN VAN ANAAL KANAAL 
Inbrengen van speculum of een buisje om op die manier het anaal kanaal kunnen 
bekijken. Dit is anusscopie.  

Bij manometrie wordt de druk in de anus en het laatste stukje van de endeldarm 
gemeten. 

 

 

5.9.1.  HEMORROIDEN 
Hemorroïden of aambeien zijn het meest frequent. Het zijn plexussen of kluwen van bloedvaten die met de jaren 
gaan zwellen en uitzetten zodat dat knobbels van bloedvaten zijn, die soms via de aars naar buiten kunnen komen.  

 

SYMPTOMEN 
Het meest voorkomend symptoom is bloedverlies. Bloedverlies bij stoelgang of bij het schoonmaken van de anus. Als 
de aambeien zo groot worden kunnen die uit het kanaal puilen (rode uitpuiling), dit noemt men een prolaps. Dit kan 
jeuk, slijmverlies ene en ongemakkelijk gevoel veroorzaken. Een aambei kan verklonteren (trombose). P komt met 
hevige anale pijn, hierbij is de aambei strak en zeer gevoelig.  Deze kleurt zwart-blauw. 

BEHANDELING 
Foto boven rechts is het kijken via een speculum. Rode zwellig zijn aambeiden die aan 
de binnenkant van het anus zit. De aambeien kunnen dicht gebrand 
(infraroodbehandeling via anusscopie), of afgebonden worden (rekkertje rond) zodat 
die afvallen na een tijd. Bepaalde medicijnen kan ook gegeven worden zodat de 
bloedvaten samentrekken en de uitpuiling minder erg wordt. Dit is minder 
effectief  

Chirurgie voor aambeien is 
zeer ingrijpend en pijnlijk. 
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5.9.2.  FISSUREN (KLOVEN) 

Bij fissuren ontstaat er een scheurtje in het epitheel van het distaal anaal kanaal.  

OORZAKEN 
Dat scheurtje kan spontaan zijn of een teken zijn van een onderliggende aandoening zoals mensen met de ziekte van 
Crohn. Deze kunnen ook veroorzaakt worden door een lokaal trauma zoals constipatie (vooral bij kinderen ontstaat 
er een vicieuze cirkel) of anaal seksueel contact. Het kan acuut of chronisch zijn. 40% van de fissuren worden 
chronisch. 

SYMPTOMEN 
Pijn bij het passeren van stoelgang of er is een beetje bloedverlies. Daarnaast kan er secundaire obstipatie ontstaan. 
Doordat er een scheurtje ontstaat, is er nog meer schrik om naar het toilet te gaan omdat het heel veel pijn doen 
waardoord de constipatie nog erger worden.  

DIAGNOSE 
Diagnose via anusscopie.  

 

BEHANDELING 
Behandeling door een bepaalde soort zalf. Om de anus te doen relaxeren en om de 
tonisch te doen verminderen. Chirurgie enkel voor geselecteerde gevallen, is niet 
de voorkeurstherapie (chronisch).  

5.9.3.  CONDYOMATA ACUMINATA 
Condylomata acuminata zijn seksueel overdraagbare vaginale, anale of penis wratten.  

OORZAKEN 
HPV is het virus dat ook vb. voetwratten veroorzaakt en op de vingers. Er zijn veel verschillende varianten. Een van 
die varianten geeft aanleiding tot ano . Dit is de meest frequente SOA wereldwijd.  

SYMPTOMEN 
Weke, zwakke of verheven zwellingen in de anale, vaginale of penile regio. Er is ook een risico op maligniteit, omdat 
er risico is dat HPV zich kan ontwikkelen tot tumoren. Er wordt gevaccineerd voor HPV, specifiek voor vormen die 
kankers kunnen geven. Door het vaccin ben je niet “vrijgesteld” om geen anogenitale wratten te krijgen.  

DIAGNOSE 
Klinisch of anuscopie 

 

BEHANDELING 
Ze zijn heel moeilijk te behandelen. Het zijn dikwijls langdurige behandelingen en veelvuldige recidieven nadien. 
Doorvoor geven ze zalf die het immuunsysteem boosteren om wratten weg te krijgen. Als dit niet lukt gaan ze over 
tot lokale injectie of dichtbranden of vriezen van de wratten. Dit zijn lokale therapieën om ze weg te krijgen.  
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6. ENDOCRINOLOGIE 

 

6.1. DIABETES 

Diabetes is een probleem meteen hormoon. Dit is het vakgebied van endocrinologen. De definitie is zeer eenvoudig: 
als de suikerspiegel in het bloedplasma meer is dan 126 mg/dl in nuchtere omstandigheden. De normale waarde in 
nuchtere toestand is onder de 100. 

 

Varianten 

- Gestoorde nuchtere glycemie: 100-125 mg/dL. 

- Gestoorde glucosetolerantie: verhoogd plasma glucose tijdens een 2 uur orale glucose tolerantietest (OGTT). 

- Zwangerschapsdiabetes: abnormaal hoge bloedsuikerwaarden vastgesteld 

 

 

 

 

 

De blauwe lijn je begint met een spiegel onder de 100, je neemt wat 
suiker, het stijgt een beetje en dan daalt het weer.  

Diabetes: rode lijn.  

Groene lijnMensen die nog geen diabetes hebben, maar die geen 
normale glucose regulatie meer hebben.  

 

 

 

 TYPES 
Er zijn 3 types van diabetes namelijk 

1) Diabetes type 1 (10%): er is bijna geen insuline meer in het lichaam. Bij behandeling moeten er insuline 
gegeven. Dit komt vaak voor bij jongere mensen.  

2) Diabetes type 2 of ouderdomsdiabetes(90%): hierbij gaat het niet over afwezigheid van insuline, maar de 
insuline werkt niet meer zo goed o.w.v. insulineresistentie.  

3) Secundaire diabetes is het gevolg van andere oorzaken zoals chronische pancreatitis. Deze soort komt minder 
frequent voor.  

De meest basale vormen zijn type 1 en type 2 

 DIAGNOSE 
Gebeurt via bloedafname.  

- Willekeurige glycemie > 200 mg/dl 

- Nuchtere glycemie > 126 mg/dl 

- Suiker in de urine wijst op diabetes, want in normale omstandigheden zit het niet in de urine. 

- Hemoglobine-A1c is belangrijk. Dit is een waarde die het percentage meet van hemoglobine die bezet is met 
glucose. De waarde geeft een idee over chronische ijzerbelasting. Dit is de parameter of de suiker goed 
geregeld is of niet. De waarde moet zo laag mogelijk blijven.  

6.1.1.  DIABETES TYPE 1 
Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Het lichaam gaat zijn eigen beta-cellen -- in het lichaam van Langherhans 
-- vernietigen waardoor er geen insuline meer aangemaakt kan worden. Dit komt het meeste voor bij kinderen en 
jonge mensen. Omgevingsfactoren zoals een virale infectie kan ook DM1 veroorzaken.  

De kinderen gaan plots metabole decompensatie vertonen, waarbij er een absoluut tekort is aan insuline. Zonder 
insuline kan deze ziekte leiden tot dood.  
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6.1.2.  DIABETES TYPE 2 
Type 2 diabetes ontstaat door een onvoldoende werkzaamheid van insuline, in combinatie met de achteruitgang van 
de alvleesklier. Er wordt nog wel insuline aangemaakt maar in onvoldoende hoeveelheden, en daarnaast is de werking 
van het aanwezige insuline verminderd. Er is dus een relatief tekort aan insuline.  

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van type 2-diabetes, en vaak ook samen 
voorkomen. Erfelijkheid speelt zeker een rol, en dit is zelfs belangrijker dan bij mensen met type 1-diabetes. 
Daarnaast is er een duidelijk verband met overgewicht of obesitas en een ongezonde leefstijl zoals te weinig 
lichaamsbeweging, een ongezonde voeding of roken. Tenslotte heeft ook leeftijd een belangrijke invloed: naarmate 
men ouder wordt, en reeds vanaf de leeftijd van 45 jaar, stijgt de kans om type 2-diabetes te ontwikkelen.  

Vb. In het lichaam (door overgewicht) is er een ongevoeligheid gekomen aan de insuline. De eilandjes maken 
insuline aan (heel veel insuline) – suikerspiegels worden nog hoger – meer insuline.  

Het gaat over een mortaliteit en morbiditeit over langere jaren. Er is een belangrijke morbiditeit en een belangrijke 
mortaliteit. Het sterftecijfer is 2-3 keer hoger dan bij niet-diabetes controlegroep. 10% van onze oudere bevolking 
heeft DM type 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normale werking Effecten bij tekort aan insuline 

In de lever wordt suiker omgevormd tot glycogeen 
(voorraad van suiker), maar ook in andere organen en 
spieren. Insuline gaat ervoor zorgen dat suiker uit het 
bloed getrokken wordt en naar de organen gaat trekken.  
 

Glycogeen voorraden verminderen – metabool is er een 
grote verandering. Ketonen zijn afbraakproducten van 
vetten. Er is een opstapeling van een aantal zaken.  
 

VERWIKKELINGEN 

- Hyperglycaemie: 

Er is een verminderde opname van glucose in cellen, er is een verhoogde suikerwaarde in het bloed.  

- Glucosurie  

Er zit  suiker in de urine. Suiker neemt heel veel water mee, waardoor er een toename is van urineproductie.  

- Osmotische diurese:  

Veranderingen in metabolisme van vetten en eiwitten gaan ze gewicht verliezen.  
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- Verhogen van vetconcentraties in het bloed:  

Cholesterol en triglyceriden gaan toenemen en er kan een ketoacidose ontstaan. Ketoacidose komen kinderen mee 
op het spoed terecht.  

 

- Macroangiopathie: 

Langdurige suikerspiegels kunnen orgaansystemen aantasten zoals de bloedvaten. Er is geen discriminatie, alle 
bloedvaten worden aangetast worden.  

Cardiovasculaire verwikkelingen belangrijkste doodsoorzaak: hart, hersenen, onderste ledematen. Grote bloedvaten 
gaan meer dichtgaan waardoor doorbloeding vaak moeilijk worden. Ze krijgen hersentrombose omdat de 
hersenslagaders gaan dichtrekken (=macroangiopathie) 

Aantasting van de kleine bloedvaten (dus de microscopisch kleine bloedvaatjes). Deze zitten voornamelijk in de 2 

organen zoals in het netvlies van de ogen en de nieren. Door aantasting van de kleine bloedvaatjes kan gezichtsverlies 
(diabetische retinopathie) krijgen of de nierfunctie gaat achteruitgaan (Diabetische glomerulopathie).  

 

Normaal zie je zoiets als aan de linker kant. Rechts is een typisch voorbeeld van iemand met diabetes. 

 

- Perifere sensiebele polyneuropathie 

Een tweede systeem dat gevoelig is voor suiker zijn de neuronen. De neuronen zijn gevoelig voor langdurige 
suikerspiegels. Alle neuronen zijn gevoelig. 

- Zenuwaantasting van meerdere zenuwen in de voeten zoals tenen, benen, vingertoppen. In het begin is dat 
heel subtiel, maar naar verloop van tijd zijn er belangrijke gevoelsstoornissen in voeten en handen. Dit kan 
ook tintelingen geven.  

 

- Autonome neuropathie 

Ook autonoom zenuwstelsel kan aangetast zijn. Mensen kunnen een hartinfarct doen zonder dat ze het voelen. Ze 
krijgen het omdat de bloedvaten dicht gaan en ze voelen het niet omdat de zenuwen zijn aangetast (EX). 

Gastrointestinaal: diaree of een gestoorde maaglediging 

Urogenitaal: impotentie of gestoorde blaaslediging.  

Cardiovasculair: orthostatische hypotensie, verlies van pijnsensatie bij hartinfarct 

 

- Diabetische voet 

Is een combinatie van bloedvat- en zenuwaantasting. De voeten worden niet meer door 
bloed en de weefsels ook. Ook de kleine bloedvaatjes zijn aan het dicht gaan. De 
mensen hebben geen gevoel meer in de voeten, ze kwetsen zich, houding is verkeerd 
waardoor er wonden ontstaan. De wondgenezing gaat minder goed en er bacteriën 
komen hier op af.  

Elk ziekenhuis heeft een diabetische voetkliniek (als ze een diabetische afdeling 

hebben) 
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- Hypoglycemie 

Ontstaat als er te veel insuline en te weinig suiker in het bloed is. Er is een onevenwicht tussen behandeling en de 
suikerspiegel die te laag is. Normaal moeten deze in balans zijn (hoeveel je eet, hoeveel insuline je inspuit en hoeveel 
je gaat verbruiken). De meeste gaan dat heel fel voelen (zweten, hartkloppingen, onwel worden, 
bewustzijnsstoornissen, tot zelfs in coma gaan). De meeste voelen dit aankomen en gaan de mogelijkheid hebben om 
cola te drinken om deze omhoog te krijgen.  

Als de zenuwbanen zijn aangetast gaan mensen dit niet voelen aankomen. Ze vallen op de grond en als er niemand 
is om deze op te vangen is er een groot probleem. Via infuus via de bloedbaan kan dit worden opgelost.  

 

- Diabetische keto-acidose 

Komt voornamelijk voor bij type 1. Het heeft te maken met insuline tekort. Het is een levensbedreigende toestand. 

Bij hoge bloedsuikerspiegels zal het lichaam proberen de overtollige glucose uit te scheiden via de urine. Er wordt 
meer urine geproduceerd wat kan leiden tot ernstige uitdroging. Wanneer er geen (of niet genoeg) insuline meer 
aanwezig is om glucose tot in de lichaamscellen te brengen, kan er ketoacidose ontstaan. 

Doordat het lichaam geen glucose meer kan gebruiken als energiebron, zal het zijn vetreserves aanspreken. Bij dit 
proces komen er echter giftige stoffen vrij, de zogenaamde ketonen, die het bloed verzuren. Uitdroging zal dit proces 
nog bespoedigen. 

 

Voorkomen bij mensen met diabetes type 1 die geen insuline hebben. Ze komen in de puberteit en ze weigeren om 
te spuiten. De vetten worden omgezet tot ketonen, het bloed wordt zuurder. De kinderen geraken in shock of coma. 
Ze hebben nood aan insuline, vocht en ionen, maar deze moeten voorzichtig toegediend worden.  

BEHANDELING TYPE 1 

- Insuline-behandeling door 4 inspuitingen. Er zijn verschillende soorten insuline: er zijn kortwerkende en 
langwerkende insuline.  

- 0-12 is overdag: bij het ontbijt, middag en avond zijn er kortwerkende insuline. Dit is aangepast aan wat je 
gewend bent om te eten. Dit is een pikbehandeling.  

- Voordat ze gaan slapen spuiten ze een langwerkende insuline in. Tijdens de nacht blijft de spiegel normaal 
(niet te fel oplopen).  

- Continue, basale insuline in het lichaam hebben. 

- Patiënten gaan een glucometer hebben. Met een naaldje een prikje geven – via strook in computer gebracht 
om de suikerspiegel te meten. Waardes worden opgeschreven om eventueel benadeling aan te passen 
(=educatie en zelfcontrole) 

DOELSTELLINGEN 

- Er is correctie van symptomen.  

- Alle complicaties zo lang mogelijk vermijden 

- De suikers strak mogelijk regelen 

- Niet te fel zakken, de hypo’s en hypers moeten eruit.  

- Belangrijk is zelfcontrole!!!  

DIEET 

- Afstemming tussen eten en sport  

- Dieet die niet te veel snelle suikers heeft zoals cola en taart. Gezonde 
vetten, vezels, … zijn wel belangrijk.  

- Activiteit wordt gestimuleerd, is gunstig maar de balans is belangrijk.  
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LICHAMELIJKE ACTIVITEIT 

- Verbrandt suiker zonder insuline 

- Preventie van atherosclerose 

- Geen invalidencomplex 

EDUCATIE EN ZELFCONTROLE 

- Patient zelf staat in voor dagdagelijkse therapie  

- Regelmatig zelfcontrole op bloedsuiker 

- Diabetesdagboek 

- Controle door arts 

- Controle op verwikkelingen 

BEHANDELING DIABETES TYPE 2 

DOELSTELLING 

Vooral voorkomen van verwikkelingen 

DIEET 
Veroorzaakt door obesitas: de patiënten moeten veel bewegen om dieetmaatregelen te volgen (maagverkleiningen). 
Als de patiënten vermageren kan diabetes vaak weggaan. De suiker wordt beter geregeld en dergelijke. Klemtoon op 
vermageren, beweging en gezonde voeding. P zelf heel hard aan’t werk zetten door regematinge fysische 
inspanningen.  

GEZONDHEID 
Bloeddrukcontrole (vasculaire verwikkelingen) en rookverbod 

MEDICATIE 
Medicatie is niet automatisch insuline, er zijn veel alternatieven. Medicatie verhoogd de gevoeligheid van insuline. 
Als er nog geen oplossing is, wordt er insuline gegeven omdat er een grote insuline resistentie is.  

 

6.2. OBESITAS 

Obesitas is een chronische aandoening, gekenmerkt door overtollige vetstapeling in het lichaam, met een belangrijke 
negatieve impact op de algemene gezondheidstoestand. 

Men maakt de diagnose aan de hand van meest klassieke meetschaal, het BMI: BMI (body mass index): gewicht 
(kg)/lengte (m²) 

- Ondergewicht <18.5 kg/m2 

- Normaal gewicht ≥18.5 tot 24.9 kg/m2 

- Obesitas ≥25.0 tot 29.9 kg/m2 

- Morbiede obesitas ≥40 kg/m2 (mensen die uitgesproken graad van obesitas hebben en die enorme 
gezondheidsrisico’s nemen) 

PREVENTIE 
Obesitas komt veel voor, meer voor in het Westen. In de USA is het 1/3 van de vrouwen. De cijfers lopen ook in België 
op (1/5 bij de mannen en 1/4 bij de vrouwen). Er wordt gesproken van een obesitas epidemie. Er is een gigantische 
kost voor de ziekenhuizen en de samenleving. 

DIAGNOSE 
BMI is geen goede parameter. Er wordt nu meer gekeken naar de middelomtrek, gemeten vanaf navelhoogte. Dit is 
misschien een betere parameter omdat je kijkt naar het vet dat zich opstapelt in de buikholte. Er wordt dus selectief 
gemeten. Het meest slecht actieve vet zit in de buik, als je hier vet opstapelt brengt dit de meest gezondheidsrisico’s 
met zich mee. Vetopstapeling in de buikholte brengt het meeste gezondheidsrisico’s met zich mee.  

- De mannen hebben meer een ronde buik (viscerale, androïde, 
appelvormige obesitas) 

- Bij de vrouwen gaat het zich stapelen rond de heupen (Perifere, gynoïde, 
peervormige obesitas).  

-  
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Deze man (leververvetting) gaat een normaal BMI hebben, maar als je kijkt naar zijn buikomtrek zijn er duidelijke 
tekens van obesitas. Het is dus niet omdat uw BMI zegt dat je oké bent, dat je geen overgewicht hebt of BMI. 

ETIOLOGIE VAN OBESITAS 

- Iatrogeen 

Medicatie, hypotalamus heelkunde 

- Dieet 

Frequentie van eten, high-fat diets, volume, te weinig beweging 

- Neuro-endocrine oorzaken 

Cushing, groeihormoon-deficiëntie, polycystisch ovarium syndrom, hypothyroidie 

Mensen die geopereerd zijn aan de hersenen kunnen zorgen voor hormonale stoornissen waardoor obesitas ontstaat. 
Ook mensen die lang medicatie moeten nemen kunnen obesitas ontwikkelen. 

- Socio-economische factoren 

Socio-economische factoren zoals alcohol en roken hebben een invloed net zoals  

- Psychologische factoren 

Hoge associatie angst- en stemmingsstoornissen 

- Sedentaire levensstijl 

- Veroudering 

- Genetische/chromosomale/syndromale afwijkingen 

Zeldzaam en absolute minderheid 

BEHANDELING  VAN OBESITAS 

De behandeling is in functie van het gezondheidsrisico. Er wordt gekeken naar 

1) De graad van de obesitas (BMI) maar meer naar de middel omtrek. 

2) Er is een aanwezigheid van zeer hoog-risico bijkomende risicofactoren: 

a. Coronaire ziekte = ziekte aan de kransslagaders.  

b. Diabetes Type 2 

c. Slagaderverkalking/atheromatose op andere plaatsen (perifeer, centraal) 

d. Slaapapneessyndroom 

SCREENING VAN RISICOFACTOREN/GEASSOCIEERDE ZIEKTE 
Deze risicofactoren worden altijd nagekeken. Als arts ga je een heel aantal zaken nakijken. 

- Bepaling bloedlipidenspiegels (LDL, HDL, triglyceriden). 

o LDL: zijn slechte cholestorel 

o HDL zijn de goede cholesterol  

o Zuivere vetten in het bloed 

- Uitsluiten diabetes mellitus (glucose, HbA1c). 

o Nuchtere suiker meten 

- Uitsluiten NASH (leverenzymes, echo). 

o Kijken of er leververvetting is 

- Uitsluiten slaapapnee (anamnese, klinisch onderzoek, slaaplabo). 

o Kijken of de persoon snurkt of stopt met ademen tijdens het slapen 

o Bevragen bij partner  

- Meten van de arteriële bloeddruk. 

o Bloeddruk wordt gemeten 

- Analyse van rookgedrag. 

o Factor die risico sterk gaat verhogen 
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HET METABOOL SYNDROOM 
Metabool syndroom is er als minstens 3 van de volgende criteria wordt voldaan:  

- Verhoogde nuchtere glycemie >100 mg/dL. 

- Verlaagd HDL. 

- Verhoogde triglyceriden. 

- Obesitas d.m.v. buikomtrek (≥102 cm (man) of ≥88 cm (vrouw)) 

- Verhoogde bloeddruk > 130/85 mm Hg 

Als je een metabool syndroom hebt zijn de cardiovasculaire risico is zeer hoog. Deze moeten nauwgezet in de gaten 
worden gehouden.  

BEHANDELING 
De behandeling is aan de hand van drie pijlers namelijk  

1) Dieet, gecontroleerd en gemonitoreerd door een diëtiste. (Voedingspatronen nakijken, wat eet je, hoeveel 
eet je, …) 

Crashdiëten wordt ten zeerste vermeden, want er ontstaat een jojo-effect. Het komt terug op snelle termijn. Ze 
streven naar een langzaam gewichtsverlies, het gaat dan wel trager, maar de effecten blijven. 

800-1200 calorieën per dag (ifv beweging, lichaamsbouw, geslacht). 

Drastische diëten worden vermeden omdat het ook moeilijk is om dit vol te houden.  

2) Beweging is ook belangrijk, ongeacht je gewicht wil verliezen of niet. Verbruik van vetten in de lever door 

beweging + toename goede cholesterol + bloeddruk wordt beter.  

Beweging is minder effectief dan dieetmaatregelen (zonder dieetaanpassing zeer ineffectief voor gewichtsverlies). 
Er moet ongeveer 30 min aerobe/weerstandstraining 5-7 dagen per week. 

3) Ook is er een vorm van cognitieve gedragstherapie. 

Alternatieve mogelijkheden  

1) Medicatie 

Gehinderd door efficiëntie, neveneffecten, medicatie abusus. 

Er bestaan pilletjes die interageren met de vertering van voeding, die de eetlust afremmen (hersenstimulatie). Er 
zijn zware neveneffecten ontdekt bij medicatie om te vermageren, dus er bestaan geen goede medicamenten om 
het gewicht gaan reduceren. De mensen die het vroeger genomen hebben, hebben nu nog last van de 
gezondheidsrisico’s. 

Bariatrische heelkunde 

Mensen met een zeer hoog risico en geassocieerde ziektes worden er wel medische ingrepen gedaan. 

Een chirurgische ingreep zijn vaak drastisch. Ze moeten een BMI boven de 35 met geassocieerde ziektes of boven de 
40 hebben en ondanks een dieet kunnen ze niet vermageren. Als het overgewicht heeft geleid tot meerdere 
problemen zoals associeerde ziektes, worden wel geopereerd. Patiënten met een morbide obesitas moeten soms wel 
vermageren (boven de 50) omdat de risico’s na de operatie te hoog zijn (Slechte wondgenezing, 
ademhalingsproblemen,…) 

De meest frequente chirurgische ingreep is de Gastric bypass.  Een maagverkleining verschilt van een Gastric Bypass.  

Bij een maagverkleining worden er een rij nietjes gezet om een groot deel van de maag uit te sluiten. De holte van 

de maag halveert en kan niet gevuld worden. Deze mensen geraken snel verzadigd, minder grote hoeveelheden eten 
en daardoor gewicht verliezen. Dit wordt enkel gedaan voor mensen met een zeer hoog chirurgisch risico.  

- Hierbij ontstaan er problemen nl ze gaan compenseren omdat ze geen vaste voeding meer eten dus gaan ze 
dit compenseren door bijvoorbeeld veel ijs te eten. Gaan dieet aanpassen waardoor een pure maagverkleining 
(sleeve) gaat minder effectief zijn. 

Bij een bypass snijden ze een klein stukje maag uit, het grootste deel wordt niet meer in verbinding gebracht met 
de voeding. Hierop wordt een stukje dunne darm monteren, zodat een stukje van de dunne darm niet in aanraking 
komt met voeding.  

- De maag wordt zeer fel verkleind, maar er wordt een stukje van de dunne darm verkleint (bypass) waardoor 
je minder voeding opneemt uit de darm. Dus je krijgt een gecombineerd effect van een maagverkleining en 
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een stukje dunne darm dat niet wordt gebruikt. Een maagverkleining wordt voornamelijk gedaan bij mensen 
die een verhoogd risico hebben na de operatie. Heel veel patiënten vermageren, maar ook minder vitamine 
opname, klachten als gevolg van opname in suikers en proteïne. 

 

Na de operatie zijn er complicaties zowel chirurgisch maar ook verminderde opname van ijzer, vitamine, vertering 
van voeding is anders, klachten in opname van suikers en proteïne. Het is geen evident traject. De mensen 
vermageren wel.  
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7. BLOED EN IMMUUNSYSTEEM 

7.1. SAMENSTELLING VAN DE BLOEDCOMPONENTEN 

 

 

 

 

 

 

 

- Centrifugatie: bloed scheiden 

- Rode bloedcellen zijn het zwaarst, naeen tijdje gaan de rode bloedcellen verklonteren 

- Bloedserum: geen stollingsfactoren want die zitten in de bloedklonter.  

- Bloedplasmais een vloeistof. Hier zitten wel nog stollingsfactoren. Behandelen van P met bloedingsproblemen 

- Rode bloedcellen: zuurstof en vervoeren van CO2 

7.1.1.  SAMENSTELLING VAN EEN BLOEDSTAAL 

 

- Rode bloedcellen: vervoeren zuurstoffen en energie 

- Witte bloedcellen: verschillend aantal typisch tussen de rode bloedcellen. Instaan voor verdediging 

- Bloedplaatjes: rol in bloedstolling 

- Bloedplasma: aantal dingen met zich meedragen die belangrijk is 

7.1.1.1. BLOEDCELLEN 
De meest bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg van platte beenderen zoals borstbeen, bekken, ribben, 
weefsels. Als een probleem hebt bij het aanmaken van bloedcellen wordt er een beenmergpunctie gedaan om te 
kijken als er een probleem is van de aanmaak in de fabriek.  

 

De cellen worden aangemaakt uit stamcellen die zich verdelen en vermenigvuldigen. Die staan onder de invloed van 
groeifactoren. Groeifactoren zijn eiwitten die het beenmerg stimuleren om de bloedcellen aan te maken. 

- Epythropoetine of epo: is een eiwit dat wordt aangemaakt in de nier en die stimuleert de vorming van de 
rode bloedcellen in het beenmerg. Het aantal rode bloedcellen stijgt (hematocriet) in bloed stijgt vb. wielrenners 

- De colony stimulating factors is hetzelfde als epythropoetine maar stimuleren de aanmaak van verschillende 
types witte bloedcellen.  

7.1.1.2. TYPES BLOEDCELLEN 
a) Rode bloedcellen 

Rode bloedcellen bevatten hemoglobine en deze is ijzerhoudend. Hemoglobine bindt zuurstof en koolstofdioxide 

b) Bloedplaatjes 

Bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de bloedstolling en vorming van de bloedklonters. Ze vormen een 
bloedklonter om de bloeding te stoppen en tegen te houden.  

c) Witte bloedcellen 

Witte bloedcellen zijn de hoeksteen van de immuniteit.  

Er is een complexiteit van immuniteit in het lichaam. Er zijn twee grote vormen van immuniteit namelijk het 
aangeboren, niet-specifiek immuunsysteem en het verworven adaptief immuunsysteem. 
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1) Aangeboren niet-specifiek immuunsysteem is de eerste barrière van elk mogelijke bedreiging zoals infectie 
of kankercel. Hierin zitten verschillende soorten cellen, die je niet allemaal moet kennen.  

o Neutrofiele granulocyten: belangrijk ikv bacteriële infecties. 

o Eosinofiele granulocyten: belangrijk ikv parasitaire infecties, spelen een rol bij ontstaan van allergie.  

o Basofiele granulocyten: minst frequent type, rol bij allergie. 

o Mastcellen: type granulocyten belangrijk bij allergie. 

o Monocyten (bloed) en macrofagen (weefsel): eerste barrière voor infectie en stimulatie van meer 
gericht immuun antwoord. Filterfunctie op bloed en lymfevaten. 

Deze cellen gaan ze vaak nakijken in het bloed omdat het een idee geeft wat er aan de hand is. Het is een 

rudimentair systeem. 

Op die foto zie je een bacterie en de cel gaat een uitloper vormen met de bacterie en gaat het opslorpen en 
onderzoeken. Daarna gaan er andere dingen in gang schieten en het ander immuunsysteem in gang laten 
schieten.  

 

2) Een tweede vorm van immuniteit is het verworven, adaptief immuunsysteem. Hier zijn er nog meer 
gesofisticeerde cellen aan te pas, namelijk de lymfocyten. Komen voor uit het beenmerg maar komen 
voornamelijk uit de lymfeklieren, de thymus, milt, … Deze zorgen voor een meer gericht en gesofisticeerd 
antwoord biedt op een infectie. Er worden antilichamen en antistoffen aangemaakt weken na de infectie.  

Antistoffen zijn eigen aan de lymfocyten. Alle antistoffen die worden aangemaakt komen van lymfocyten.  
 

Vb.Bij een infectie van hep. B. De eerste dagen zal het aangeboren immuunsysteem reageren. Na een aantal 
dagen of weken komt het adaptief systeem en die gaan een heel specifiek immuun antwoord geven. De 
lymfocyten gaan antistoffen beginnen maken.  

o De eerste antistof die wordt aangemaakt is Immunoglobuline N. Die is gericht op het virus. Die 
antistof werkt enkel op vb. hep. B.  

o Na verloop van tijd is er een nieuwe tweede piek waarbij immunoglobuline G wordt aangemaakt. Die 
kan jaren aanwezig blijven in het bloed en biedt weerstand tegen die specifieke weerstand.  

Dit kan jaren bescherming of weerstand bieden tegen de infectie. Dit is belangrijk.  

Vb. Stel je krijgt klierkoorts (eerst aangevallen door aangeboren, dan aangeworven). Eerst 
immunoglobuline N (geeft aan dat de infectie nieuw is) en dan immunoglobuline G. Immunoglobuline 
G zorgt ervoor dat je niet opnieuw een infectie krijgt van klierkoorts. Als je contact hebt gehad, 
wordt er voorkomen dat je terug geïnfecteerd geraakt met de infectie.  

Dit is het immunologisch geheugen. Het is ook zeer belangrijk bij het vaccineren. Als je een vaccinatie hebt 
gehad tegen hep A, dan ga je antistoffen maakt tegen hep A. Hierdoor ben je weerstandig tegen hep A als je 
dan in contact komt met hepa A, heb je al antilichamen waardoor je niet geïnfecteerd geraakt.  

Binnen de lymfocyten heb je nog meerde types.  

o B-lymfocyten/plasmocyten: vormen gerichte antilichamen (humorale immuniteit) 

o Helper T-cellen (CD4-positieve T-cellen): helper-functie voor aangeboren immuunsysteem en T- en 
B-lymfocyten. 

▪ CD4-cellen worden vernietigd door het HIV-virus. Dit heeft een invloed op de immuniteit en 
dergelijke. Ze worden vatbaar voor infecties en ontwikkelen tumoren.  

o Killer T-cellen (CD-8-positieve T-cellen): doden virale geinfecteerde cellen, tumorcellen, eveneens 
belangrijk bij afstoting van transplantorganen. 

o Natural killer cellen: doden viraal besmette/tumorcellen 
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7.1.2.  BLOEDPLASMA 
Bloedplasma is het vloeistof en bevat verschillende dingen zoals pH (om de zuurtegraad in het bloed constant te 
houden), suikers, ionen, … Het wordt vervoerd doorheen de bloedbaan en het lichaam. De antistoffen worden ook 
vervoerd door het bloedplasma. 

Bloedplasma transporteert voedingsstoffen, zuurstof, hormonen, vitamine en bloedcellen naar weefsels en organen. 
Het zorgt ook voor de aan en afvoer van afvalstoffen naar en van de leren, vervoert afvalstoffen nar de nieren en 
CO2 naar de longen. Tot slot bevat het stollingseiwitten en immuunglobulines.  

7.1.3.  BLOEDGROEP 
De bloedgroep is een gen met drie mogelijke allelen. Van alle genen heb je twee varianten van moeder en vader. 

Er bestaan vier soorten bloedgroepen namelijk: A, B, AB of O.  

- AB mag van iedereen bloed krijgen 

- O mag aan iedereen bloed geven 

Stel je hebt bloedgroep O en je krijt bloedgroep A. Het lichaam gaat direct reageren en breekt de cellen af door het 
immuunsysteem Hierdoor krijg je een transfusiereactie. Kan levensbedreigende activatie van het lichaam 
veroorzaken. Om dit te voorkomen wordt er eest een kruisproef gedaan.  

Een mens kan rhesus positief zijn of rhesus negatief. Rhesusgroep is niet zo belangrijk, maar wel tijdens de 
zwangerschap. Daar is het risico dat de bloedcompartimenten zich gaan vermengen en kan er een reactie ontstaan. 
De moeder gaat dan een reactie ontwikkelen tegen het kindje.  

7.1.4.  TRANSFUSIE 
Bloedplasma wordt gegeven bij bloedingen (stollingseiwitten), zeker bij levensbedreigende bloedingen is er een 
combinatie van zowel bloedplaatjes en bloedplasma. 

Dit is een rode bloedcel in en bloedvat (haarvaatje) en heeft als rol om de zuurstof af te leveren naar en bepaald 
orgaan. Daarna neemt de rode bloedcel CO2 mee om deze af te geven aan de longen. Een rode bloedcel bestaat 180 
dagen. Als deze te oud wordt, wordt deze verwerkt in de milt en in de lever.  
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7.2. AANDOENINGEN VAN DE RODE BLOEDCELLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.  ANEMIE 
Er kan een probleem zijn in het beenmerg (te veel of te weinig aanmaak) of er kan een probleem zijn bij het afbreken 
waarbij er te veel rode bloedcellen worden afgebroken. Als je een tekort hebt aan rode bloedcellen krijg je een 
anemie.  

1) Anemie door onvoldoende aanmaak 

o Door tekort aan ‘bouwstenen’: ijzer, vitamine B12, foliumzuur 

o Door deficiënte aanmaak in het beenmerg (bvb. door tumoren) 

o Door tekort aan groeifactoren zoals EPO (nierziekten) 

2) Anemie door verhoogde afbraak 

o Door heel veel zaken kan je rode bloedcellen abreken. Je hebt een overactiviteit van de milt (deze 
gaat zwellen, namelijk 2x zo groot). Dan krijg je een anemie doordat er te veel rode bloedcellen 
afgebroken.  

SYMPTOMEN 
Mensen met anemie zijn bleker (de RBC zorgen ervoor dat we er roze uitzien). De klachten die je krijgt van anemie 
zijn: minder energie, vermoeidheid, duizeligheid, oorsuizen, hoofdpijn, … Als het ernstig is kunnen er klachten 
ontstaan een verhoogde hartslagen, kortademigheid, …  De symptomen zijn afhankelijk van de snelheid van optreden 
en de leeftijd.  

DIAGNOSE 
Diagnose door de ogen te bekijken (slijmvliezen zijn bleker) maar ook door bloedafname. In het bloed gaan ze een 
laag hematocrietgehalte vinden en een laag hemoglobine. Afhankelijk van de oorzaak kan er een te kort of te laag 
gehalte zijn van 

- Lage ijzerspiegels 

- Laag vitamine B12 

- Laag foliumzuur 

Er kunnen ook tekens gevonden worden van een verhoogde bloedafbraak namelijk 

- Verhoogd bilirubine (afbraakproduct van hemoglobine): geeft ook icterus en donkere urine. 

- Afbraakproducten van rode bloedcellen (fragmenten van rode bloedcellen, lactaat dehydrogenase etc). 

7.2.1.1. TYPES VAN ANEMIE  
1) Ferriprieve anemie 

Er is een bloedarmoede door een tekort aan ijzer. Dit is zeer frequent. IJzer is belangrijk voor de aanmaak van rode 
bloedcellen, want hier bindt zich de zuurstof aan. Dit wordt meestal veroorzaakt door chronisch bloedverlies. Je 
verliest elke dag een beetje bloed, dus ook ijzer, waardoor men uiteindelijk geen rode bloedcellen meer kunnen 
aangemaakt worden. Bij mannen en oude vrouwen liggen de oorzaken voornamelijk in de maag- en darm. Dit is altijd 
een alarmsymptoom, zeker als er geen andere oorzaken mogelijk zijn.  

2) Pernicieuze anemie: 

Er is een gebrek aan vitamine B12. Vitamine B12 wordt uit de voeding genomen door een binding met een eiwit. Dit 
wordt door de maag aangemaakt. Heirdoor kan B12 in de darm worden opgenomen. B12 is een bouwsteen voor de 
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RBC. Daarnaast speelt het ook een rol bij het zenuwstelsel. Mensen met een tekort gaan ook neurologische 
aandoeningen doen. Er is een tekort als er iets mis is met de maag of met de darm (niet opgenomen door een ziekte 
of een grote delen van de darm worden weggenomen).  

Je krijgt neurologische aandoeningen zoals gevoelsstoornissen, parese van de onderste ledematen. Het is ook 
belangrijk voor ontwikkeling van de slijmvliezen. De tong is atroof, niet normaal en is niet goed ontwikkelt. Dit is 
gemakkelijk op te sporen in het bloed.  

Tekorten worden opgevangen door inspuitingen in de spieren. Het gaat niet via de pilletjes omdat je een probleem 
hebt in de maag en darmen, dus deze gaan niet worden opgenomen. 

3) Foliumzuurtekort: 

Voornamelijk bij oudere mensen of alcoholisten. Er zijn heel wat oorzaken waardoor je een foliumzuurtekort krijgt. 
Als het wel wordt opgenomen ga je het via een pilletje geven. 

4) Chronische ziekten: 

Mensen met tumoren, nierziekte, chronische ontstekingen zoals reuma. Deze interageren zeer sterk met het 
beenmerg. Daarnaast ook endocrinische aandoeningen. Soms is er een anemie die niet kan worden teruggebracht 
worden op een bepaalde factor, diagnose en behandeling. Vaak is het ook multifactorieel.  

Mogelijke examenvraag: Iemand met dikke darmkanker kan bloedverlies doen, je krijgt chemotherapie die het 
beenmerg onderdrukt (minder RBC), tumoren brengen een ontstekingsreactie teweeg en kunnen interageren 
met het beenmerg en deze onderdrukken, …  

Soms is de oorzaak niet aan te pakken dus moet er een transfusie gegeven worden.  

5) Andere types hebben te maken met problemen aan het beenmerg. Hierdoor staat het beenmerg stil waardoor 
onder andere RBC de dupe ervan zijn, maar ook witte bloedcellen. Een ziek beenmerg kan je ontwikkelen in 
je leven, maar het kan ook het gevolg zijn van iets anders. Men kan naar het beenmerg kijken door een 
beenmergpunctie. De patiënt is wakker, dus het doet gigantisch veel pijn. Meestal wordt er in de heup 
geprikt.  

  

Beenmergpunctie 

Stamceltransplantatie: 

o Autologe: Eigen stamcellen worden gecollectioneerd. Daarna wordt meestal zware chemotherapie 
gegeven, die het eigen beenmerg (inclusief de maligne cellen) vernietigt. De eigen stamcellen 
worden nadien terug toegediend. Geen graft-versus-host, doch meer kankerrecidief. 

o Allogene: is met chemotherapie. Dit wordt niet altijd gedaan omdat het veel zwaarder is. Als uw 
stamcellen vervangen worden door andere stamcellen kan het lichaam een reactie bieden. De 
stamcellen van de witte bloedcellen veranderen ook. Die witte bloedcellen gaan de neiging hebben 
om uw lichaam als vreemd te herkennen en constant aan te vallen.  

Graft- versus hostziekte 

- Huid, darm, lever, slijmvliezen 

- Behandeld met corticosteroïden 
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6) Hemolytisch anemie 

Anemie door een versnelde afbraak van rode bloedcellen. In normale omstandigheden leven rode bloedcellen 120 
dagen. De symptomen zijn anemie, icterus (toename van niet-geconjugeerd biliburine) en soms splenomegalie. 
Oorzaken van hemolytische anemie zijn: 

o Auto-imuunziekte (auto-immuunhemolytische anemie). 

o Aanlegstoornissen van rode bloedcellen of hemoglobine: vb. sikkelcelanemie (abnormaal Hgb-S). 

o Andere: vb. mechanisch (kunstkleppen in het hart etc.) 

  

7.2.2.  POLYCETHEMIE 
Te veel aan rode bloedcellen wordt polycythemie genoemd. Kan door een kwaadaardige woekering. Hierdoor worden 
de rode bloedcellen te dik, waardoor er trombose en klontervorming ontstaat. Als je de ziekte niet behandeld dan is 
overlijden het gevolg. (is niet zo belangrijk, maar het is goed als je weet dat het bestaat. Komt ook niet zo veel 
voor) 

 

Secundaire polycythemie 

- Teveel erythropoietine 

o Niertumor met overproductie 

o Doping met Epo 

- Arterieel tekort aan O2 

o Chronische longpathologie met hypoxie 

o Congenitale hartaandoening met cyanose 

o Grote hoogte 

Primaire polycythemie: ziekte van Vaquez 

- Myeloprofiliferatieve aandoening: kwaadaardige woekering van beenmergcellen. 

- Symptomen: 

o Toename van bloedviscositeit 

o Verhoogd risico op trombosen 

o Donker rode gelaatskleur 

o Jeuk, bij nemen van warm bad 

- Evolutie: 

o Onbehandeld: 6-18 maanden overleving; behandeld >10 jaar. 

o Behandeling/preventie complicaties door aderlatingen. 

o Aspirine om klontervorming te voorkomen. 

o Soms chemotherapie: hydroxyurea. 
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7.3. AANDOENINGEN VAN DE WITTE BLOEDCELLEN 

7.3.1.  TEKORT AAN WITTE BLOEDCELLEN 
 

Een tekort is niet zo frequent, tenzij dat de patiënten chemotherapie hebben. Een voorbeeld van te kort is 
agranulocytose. ER is een sterke daling van de aantal neutrofiele granulocyten. Een tekort ontstaat dikwijls door 
medicatie, door alle medicatie, maar vaak door chemotherapie. Het onderdrukt het beenmerg. Hierdoor ben je heel 
vatbaar voor bacteriële infecties. Het is ook gerelateerd aan neutropenie bij chemotherapie.  

BEHANDELING 
Behandeling door isolatie, uitlokkende medicatie stoppen en G-GCS (granulocyte colony stimulating factor). 

7.3.2.  TE VEEL AAN WITTE BLOEDCELLEN: 
Een te veel aan witte bloedcellen, dan zijn het vaak van bloedkankers zoals leukemie, multipel myeloom en lymfoom. 
Witte bloedcellen en leukocytose zit normaal tussen de 4000 en 10000 witte bloedcellen per mm³. De grootste fractie 
zijn neutrofiele granulocyten. De witte bloedcellen stijgen bij infecties, inflammatiereacties.  

Uitgerijpte ‘volwassen’ cellen in het perifeer bloed.  

7.3.2.1. LEUKEMIE 
Leukemie of beenmergkanker zijn de cellen die gevormd worden in het beenmerg abnormaal. Deze cellen zijn 
atypisch. Deze delen ongecontroleerd, functioneren niet normaal; ze beschermen u niet tegen infecties, worden niet 
normaal afgebroken, vertonen genetische afwijkingen en zien er ook anders uit.  

a. Lymfatische leukemie als het gaat over lymfocyten 

b. Myeloide leukemie is over granulocyten.  

Onthouden van leukemie is:  

Kort samengevat: Leukemie is een kanker van de stamcellen in het beenmerg. Ze gaan het beenmerg overwoekeren; 
Daarnaast bestaan er verschillende vormen. Er bestaat acute leukemie, waarbij er een woekering is van jonge niet-
ontwikkelde witte bloedcellen of te blasten. 

- Acute lymfatische leukemie: voornamelijk op jongere leeftijd + 80% genezen door behandeling met 
chemotherapie en stamceltransplantatie  

- Acute myeloide leukemie: voornamelijk op volwassenleeftijd + zeer agressief. De genezing is niet zo 
gemakkelijk en als het niet behandeld wordt, dan wordt het fataal. Ongeveer 1/3 komt tot genezing 

Chronische leukemie is woekering van cellen die nog uitrijping ondergaan.  

- Chronische myeloide leukemie: voornamelijk bij volwassenen, ontwikkelt zich naar acute leukemie – is 
redelijk agressief.  

- Chronische lymfocytaire leukemie: dikwijls bij ouderen, maar ze gaan er niet dood van. P kunnen leven met 
leukemie zonder daar veel last van te hebben 

7.3.3.  ZIEKTE VAN KAHLER 
Kwaadaardige woekeringen die te maken te hebben met een soort van tumor of kanker van de witte bloedcellen. Het 
is een vorm van bloedkanker, die te maken heeft met een woekering van plasmacellen in het beenmerg. Als deze 
beginnen te woekeren is er een overproductie van antistoffen. Komt voornamelijk voor bij patiënten die ouder zijn 
dan 50 jaar.  

SYMPTOMEN 
Botproblemen: bot bevat het beenmerg en is de fabriek van het beenmerg. De woekeringen gaan zorgen voor echte 
tumoren die zorgen voor botletsels zoals pijn en botbreuken. Andere symptomen zijn anemie, thromopenie en 
leukopenie door beenmerginvasie omdat het fabriek uitvalt.  

Buitenkant van het bot geeft de stevigheid, het beenmerg zit aan de binnenkant. 
Als beenmerg tumoren groeien begint dat het bot aan te vreten; hierdoor worden 
de botten zwakker en zwakker en kunnen er breuken ontstaan. 

 

Zwarte bollen op de schedel zijn de tumoren. Die groeien in het beenmerg en op 
den duur het bot gaat aanvallen en afbreken. Het typische is de botafbraak. Dit ga 
je niet zien bij Leukemie.  
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DIAGNOSE 
Diagnose wordt gesteld door een monoclonale piek – door in het bloed en de urine. Daarnaast kan er een 
beenmerganalyse gedaan worden met een beenmergpunctie.  

BEHANDELING 
Chemotherapie, stamceltransplantatie, radiotherapie van botletsels. Daarnaast kunnen botversterkende producten 
(ook bij botontkalking gebruikt) ook helpen tegen de preventie van de fracturen. Bij oudere mensen gaan ze naar 
iets lichtere vormen of palliatieve zorg, maar niets agressief.  

OVERLEVING 
Het is een vrij agressieve bloedkanker: 2-4 jaar na stellen van diagnose. 

7.3.4.  LYMFOOM 
Kwaadaardige woekering van witte bloedcellen, namelijk de lymfocellen in de klieren en milt. Hierdoor is er een 
zwelling van de klieren, milt en soms ook van de lever. Er zijn twee grote entiteiten: 

- Hodgkin lymfoom (gemiddelde leeftijd 39 jaar): voornamelijk bij jonge mensen. De meeste mensen overleven 
dit.  

- Non-Hodgkinlymfoom: voorkomen bij iets oudere mensen. Hier zitten lymfomen bij die goedaardig zijn of 
lymofem met een slechte prognose 

Er zijn vele classificaties en subtypes, allen met een eigen prognose en behandeling.  

SYMPTOMEN 
Foto: zwelling in de hals. Veel mensen hebben pijnloze zwellingen. Sommige lymfomen zetten zich over op andere 
organen zoals longen, bot, … Soms geven ze B-symptomen. Dit is het samengaan van drie types symptomen namelijk: 
ongewilde vermagering, nachtzweten (nat bed) en koorts. Dit wijst op lymfomen en tuberculose.  

 

DIAGNOSE 
De combinatie van de drie types symptomen laat een belletje rinkelen bij de artsen. Ze gaan een echo doen van de 
milt of van de klieren. Hierbij moet er een klier onderzocht worden (door een biopsie en microscopisch bekijken) of 
een punctie van een klier en een PET-ct. Goed zien welke klieren actief zijn en goed zien waar er klieren zijn.  

BEHANDELING 
Anders dus niet naar stamceltransplantatie, dit wordt echt zelden gedaan. Het is een combinatie van chemotherapie 
en radiotherapie.  

PROGNOSE 
Bij Hodgkin is de genezing bij de meerderheid zeer groot.  

Non-Hodgkin is anders, het is een heterogene populatie met heterogene prognose 

7.4. AANDOENINGEN VAN DE BLOEDPLAATJES 

7.4.1.  THROMBOPENIE 
Bloedplaatjes zijn belangrijk in de stolling. Thrombopenie is een tekort aan bloedplaatjes. Er bestaan verschillende 
redenen om een tekort is namelijk 

- Secundaire vormen zijn vormen waarbij er geen fout zit in de bloedplaatjes of het tekort niet komt door de 
bloedplaatjes maar door een bepaalde aandoening.  

o Cirrose: door portale hypertensie gaat de milt zwellen, waardoor de bloedplaatjes in de milt terecht 
komen en er te weinig in het bloed circuleren.  

o Medicatie: beenmerg kan reageren op medicijnen door een mindere productie van bloedplaatjes 

- Primaire vorm: oorzaak ligt wel bij de bloedpaatjes 



 

86 

o Imuun trombocytopenie of ITP: het lichaam kan antistoffen produceren tegen de eigen bloedplaatjes. 
Hierdoor worden de bloedplaatjes aangevallen waardoor ze doodgaan. 

DIAGNOSE 
Zien in het bloed na uitslutiing scundaire vormen. Soms ook het beenmerg nakijken als de witte bloedcellen ook lager 
zijn. De slotsom is: dat in het beenmeg niet veel mis is, maar de bloedplaatjes die aangevallenw orden door de eigen 
immuniteit.  

SYMPTOMEN 
Doordat er minder bloedplaatjes zijn, gaat het bloed minder gemakkelijk stollen. Door een stoot tegen een kast, gaat 
er een kleine bloeding ontstaan, maar bij mensen met ITP gaat dit zorgen voor ene extreem grote blauwe plek. 
Waarbij dat er ongecontroleerde zware bloedingen ontstaan. Een ander voorbeeld is neusbloedingen die niet willen 
stoppen 

 

BEHANDELING 
Bloedplaatjes bijgeven, zeker bij acute bloeding om de klontervorming te bevorderen. De bloedplaatjes gaan terug 
afgebroken, waardoor er soms cortisone moet gegeven worden om het immuunsysteem te onderdrukken. Heirdoor 
kan het aantal bloedplaatjes terug stijgen.  

7.4.2.  ESSENTIËLE THROMBOCYTEMIE 

Een teveel wijst op een tumor of een kanker. Een tumor is een cel die zich ongecontroleerd begint te delen.  

Is een ziekte die gepaard gaat met een ongecontroleerde deling en cel vermenigvuldiging in het beenmerg, ditmaal 
op het niveau van bloedplaatjes. 

 

Hier krijg je stollingsproblemen. Bij het minste gaan ze stollen en ontwikkelen ze bloedklontervorming. Dit zorgt voor 
verstoppingen in de bloedbanen zowel veneus als arterieel, waardoor bepaalde organen geen bloedvoorziening meer 
krijgen en uiteindelijk afsterven. Er ontstaan trombose sterhoogte van de hersenen maar ook in andere organen.  

Behandeling 

1) Vorming van de bloedplaatjes tegen gaan in het beenmerg door bepaalde medicijnen. Die gaan nieuwe 
delingen en nieuwe vorming van bloedcellen tegengaan.  

2) En anderzijds kan er ook iets gegeven worden om tegen de klontervorming te gaan. Zoals aspirine in de lichte 
vorm en anticoagulatie behandeling in de ernstige vorm (= als er te veel klontervorming is) 
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8. LONGZIEKTEN 

8.1. ANATOMIE EN WERKING VAN DE LUCHTWEGEN EN LONGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hart: links in de borstkas 

- Linkerlong is minder groot omdat het plaats moet maken voor het hart 

o Bestaat uit twee kwabbe 

- Rechterlong: bestaat uit drie kwabben 

o Bovenkwab 

o Middenkwab 

o onderkwab 

- Wordt omgeven door een longvlies of pleura 

o Hart heeft ook een hartzakje of de pericard 

- Lucht komt binnen via de mond, in de keelholte is er een opspliting van de slokdarm en de luchtpijp. 

o Hierop staan stembanden 

o Luchtpijn splitst op in twee takken (linker en rechter long) 

o Vertakt verder en verder naar de bronchiolen 

o Uiteindelijk terecht komen in de longblaasjes 

8.1.1.  FUNCTIE VAN DE ALVEOLI 

In de alveool 

- Wordt zuurstof opgenomen in het bloed, dus zuurstof afgeven aan het bloed 

- Zorgt voor toevoer van energie 

- Zorgt voor uitwisseling van CO2 via ademhaling 

Organen hebben zuurstof nodig om te werken zoals hersenen, … 

- Hersenen 6 seconden zonder zuurstof → bewusteloos 

- Zuurstof wordt omgezet door de organen naar CO2. Moet lichaam verlaten op een of andere manier 

Van organen naar longen 

- Bloed bevat heel weinig O2 

- Alveool zorgt voor nieuw zuurstofrijk bloed en zorgt voor uitwisseling van CO2 

- Bloed dat de longen terug verlaat is terug rijk aan zuurstof en arm aan koolstof 

 

Zuurstofrijk bloed gaat via het linkerhart naar de longen. Zuurstofarm bloed gaat via rechterhart terecht komen in 
de longen.  
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8.1.2.  ADEMHALINGSSPIEREN 

Ademhaling wordt aangestuurd via de ademhalingsspieren.  

- Ademhalingsspieren (tussenribspieren, middenrif) regelen het afgeven en opzuigen van lucht aan tot in de 
longblaasjes. 

o Diafragma of middenrif is cvoor scheiding en een spier. 

▪ Als de spier ontstpant wordt de borstkas groter en zuig je zuurstof aan 

▪ Als de spier samentrekt wordt  de borstkas kleiner en adem je CO2 uit.  

• Ademhalingscentrum in de hersenen sturen de ademhalingsspieren aan en reageren op O2 en CO2 
concentraties. 

• Onder invloed van sensoren die zich in de hersenen bevinden  

• Vb. Zwemmen: lang niet ademen en in contact komen met zuurstof: O2 gaat zakken CO2 gaat stijgen 
en als de hersenen dit voelen sutren ze ademhalingsspieren aan om te ademen 

• AH prikkel is zo sterk dat je op den duur toch boven komt om AH in gang te trekken.  

• Enkel vrouwen kunnen zelfmoord plegen (= zeldzaam) door ademhalingsprikkels te negeren. 
Vrouwen hebben dat karakter en mannen niet.  

8.1.3.  ZUURSTOF METEN 
Zuurstof komt in het bloed via de alveole.  

- Zuurstof wordt in het bloed gekoppeld aan hemoglobine voor transport naar de weefsels. 

o Gaat zich binden aan hemoglobine in de rode bloedcel.  

- Percentage aan zuurstof-verzadigd hemoglobine = ‘de bloed zuurstofsaturatie. 

o Hoeveel hemoglobine is gekoppeld aan zuurstof 

- Zuurstofsaturatie kan worden geschat met de oxymeter 

o Normaal 99%-100% 

o Geeft registratie van zuurstofwaarde in het bloed 

 

Gemeten worden door een arteriële prik 

- Bloedgaswaarden (zuurstof, CO2) kunnen exact worden gemeten met een arteriële punctie 
(‘bloedgasanalyse’). 

o Prikken in een slagader en bloed opsturen voor analyse 

o Kan je CO2 en O2 meten. 

o Nadeel: dieper geprikt en is veel pijnlijker als een klassieke bloednameprik. 
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8.1.4.  PATHOLOGISCHE BEGRIPPEN 

Afwijkende patronen onderscheiden: 

- Hypoventilatie 

Te weinig adembeweging maken, te weinig volumes gaan maken, … 

- Voornamelijk bij mensen met obesitas 

o Hebben veel buikvet, die duwt op het middenrif en die duwt op de longen 

▪ Minder volumes, minder transport van gassen over d elongen 

▪ Te weinig binnenkomt en te veel CO2 buitengaat.  

o Chronisch te weinig zuurstof hebben en te veel CO2 

- Hyperventilatie 

Te veel ademen, te snel ademen, te veel volumes gaan maken, … 

- Te veel zuurstof binnenkrijgen, dus O2 waardes gaan te hoog zijn  

- Te veel CO2 verliezen → geeft veel klachten  

8.1.5.  SYMPTOMEN VAN HYPOXIE 
Symptomen van zuurstoftekort 

- Cyanose (blauw verkleuring van tong, lippen) 

o Zuurstof is gekoppeld aan hemoglobine dat zorgt voor de rode kleur 

▪ Zuurstoftekort: minder zuurstof aan hemoglobine gekoppeld, waardoor de kleur anders 
worden 

• Blauw-paars kleuring van de lippen, tong.  

• Dikwijls zien bij mensen met longproblemen en chronisch te kort.  

- Chronisch: verhoogde productie van rode bloedcellen met verhoogde neiging tot trombose 

o polycytaemie 

- Centraal zenuwstelsel: agitatie, euforie, concentratieverlies 

o Acuut: agitatie, euforie en concentratieverlies 

▪ Euforie: de basis waarom patiënt auto-erotische asfyxie doen 

• Iets rond de hals doen om de ademhaling af te snoeren 

• Als zuurstofconcentraties wat naar beneden gaan, dan krijg je een licht eufoor gevoel 
en kan de erotische gewaarwordingen versterken 

- Levensbedreigend bij zeer lage pO2 

ZUURSTOFTOEDOENING IN DE PRAKTIJK 
Oorzaak van zuurstoftekort opsporen en behandelen: door astma of longontsteking, de ziekte behandelen. 
Behandelen of door acuut zuurstoftekort: zuurstof bijgeven op verschillende manieren 

o Zuurstofbril: meest frequente 

▪ Bevat zuivere zuurstof die via de neus wordt gemengd met de lucht die wordt ingeademd, 
geeft een verhoogde zuurstofconcentratie in de ingeademde lucht 

▪ Meer zuurstof in de longblaasjes en uiteindelijk in het bloed.  

o Zuurstofmasker 

▪ Nog meer zuurstofgeven  

▪ Over de neus en mond binnenkomen: hierdoor is er nog een hogere zuurstofconcentratie in 
de ingeademde lucht.  

▪ Zuurstofaanvoer vanuit de muur (voornamelijk in een ziekenhuis) 

o Zurstofconcntrator thuis 

▪ Zorgen voor vloeibare zuurstof waardoor de P thuis mobiel is en zuurstof kan toegediend 
krijgen zonder dat hij moet opgenomen worden 

▪ Zuurstoffles: continue zuurstof krijgen 

• Chronisch zuurstoftekort en zuurstofafhankelijk 

• Probleem niet meer kunnen oplossen.  
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8.1.6.  SYMPTOMEN VAN HYPERCAPNIE 
Ook CO2 kan symptomen geven en meer symptomen geven dan zuurstof te veel of te kort 

- Tekort of teveel: veel symptomen en veel zien in het ziekenhuis 

- Te veel: heeft sterk onderdrukkend effect op centraal zenuwstelsel 

o Eerst suf – slaperig – coma 

- Opstappeling: acidose 

o CO2 is een zuur waardoord het bloed zuurder gaat worden 

- Longonsteking 

o Snel ademhalen om CO2 uit het lichaam te krijgen 

o Op een bepaald moment gaat ze opstappelen omdat ze in coma gaan. Dan P in kunstmatige coma 
brengen en zuurstof geven.  

- Naarmate dit geleidelijk en chronisch is, ontstaat er gewenning 

 

8.2. SYMPTOMEN VAN LONGLIJDEN 

- Hoesten: Exogene en endogene prikkels 

o Door interne en externe prikkels 

o Heeft veel soorten oorzaken 

- Heesheid: Ontstaat ter hoogte van het strottenhoofd 

o Stembanden of strottenhoofd een infectie op probleem is 

- Sputumproductie: Al dan niet etterig 

o Longen zijn luchtbevattend 

o Etter en slijmen gevormd door infectie 

o Fluimen of sputum 

- Haemoptoë: bloed ophoesten, wijst dikwijls op belangrijk onderliggend lijden 

o Alarmsymptoom 

- Dyspnee of kortademigheid 

- Thoracale pijn (voornamelijk als het pleuravlies geprikkeld is) 

o De spieren kunnen pijn doen door hoesten  

o Longvlies kan ontsteken en gevoelig, dat er onwaarschijnlijke pijn ontstaat 

- Inspiratoire stridor: gierend inademen, hoge obstructie 

o Probleem van de luchtwegen 

o Obstructie van de luchtwegen hoger op (luchtpijp, keel) 

- Exspiratoire wheezing: piepend uitademen, lage obstructie 

o Vb. astma 

o Geen probleem hebben met inademen, maar bij uitademen moeite hebben om de lucht eruit te 
krijgen 

o Obstructie die in de lage luchtwegen zitten, naar de longblaasjes. 
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8.3. ONDERZOEKEN VAN DE LONGEN 

AUSCULATIE EN PERCUSSIE 
Percuteren: kloppen op de long met vingers is er een hol geluid.  

- Lucht gevangen door vocht, ontsteking, … wordt het dof 

Auscultatie: luisteren 

- Verplaatsen van lucht heeft een typisch geluid 

- Normaal ademgeruis of piepende geluiden sterker horen 

- Bij slijmen horen ze reutels 

SPUTUMKWEEK 
Fluim ophoesten + in cultuur gebracht 

- Gekweekt in labo → antibiotica in contact brengen 

- Kijken welke het beste werkt voor die microbe die in de fluimen zit 

BEELDVORMING 
Goede onderzoeken om naar de longen te kijken 

- RX Thorax: klassieke foto, de longen die zwart zijn (met licht gevuld) 

o Wit van de hartschaduw 

o Zwart lijntje: van de luchtpijn en vertakkingen naar de longen 

▪ Long tumor: zou een witte opklaring geven 

o Longen zijn zo doorlaatbaar, als er iets mis is, is dat bijna altijd direct zichtbaar 

- CT-scan:  

o Doorsnede doorheen het lichaam 

o Bloedvaten van hart naar de longen zien 

o Onderverdeling tussen de verschillende kwabben 

Deze kijken naar de structuur van de longen, tumoren, abnormaliteit, ontstekingen, …  

LONGFUNCTIONEEL ONDERZOEK 
Kijken naar de functie van de longen. P wordt gevraagd om in een toestel te blazen en zo kan er dingen worden 
nagekeken. Long-functioneel onderzoek meet voornamelijk de  

- Snelheid waarmee er uitgeademd kan worden 

- Longvolumes: 

o Maximum volume in 1 seconde kunt uitademen 

o Idee geven van de luchtwegen of die open of dicht zijn 

- Diffusiecapaciteit over de longblaasjes 

o Kijken naar het totaal longvolume: 

▪ P vragen om een stof in te ademen 

• Vullen van de volledige longen: afhankelijk van de concentratie kijken wat de totale 
volume is van de P.  

- Weerstand in de luchtweg (graad voor bronchoconstrictie) 

BRONCHOSCOPIE 
In de luchtwegen gaan kijken, waarbij er een camera wordt gekeken naar de luchtwegen. De camera is iets kleiner 
dan die van de darmen.  

- Biopsiename 

o Belangrijk bij longkankers 

▪ Kankers van de luchtwegen 

▪ Groeien vanuit de luchtwegen, nooit rechtstreeks in de longen 

- Broncho-alveolaire lavage 

o Belangrijk bij infecties 

▪ Spoeling in aangetast stukje long 

▪ Vocht optrekken en onderzoeken om te kijken hoe je de P het beste kunt behandelen.  
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PLEURAPUNCTIE 
Analyse van vocht in de pleuraholte 

- Rond de longen zit er een vlies: bij bepaalde ziektes kan het vocht opstapelen 

- Vocht kunnen afprikken door met een naald in te prikken 

o Voor onderzoek 

o Voor opluchting: 

▪ Vocht zorgt voor moeilijke beademing 

▪ Zorgen voor meer volume 

▪ Komt frequent voor 

8.4. ZIEKTEN VAN DE LONG 

8.4.1.  INFECTIEZIEKTEN VAN DE LONG 

8.4.1.1. PNEUMONIE 

- Infectie van de luchtwegen 

o Verkouden, bronchitis (ontsteking van de luchtpijn en de bronchi) 

- Pneumonie is een ontsteking tot op niveau van de luchtblaasjes 

o Ontstoken en gevuld met bacteriën, slijmen, etter 

- Infectie van de long 

o Typisch versus atypisch 

▪ Typisch: klassiek, fluimen, hoge koorts, algemeen zwaar ziek, tekenen van zware bacteriele 
infectie 

▪ Atypisch: slepende ziekte, aantal weken duren, niet super ziek zijn, lichte koorts, …  

• Andere ziektekiemen 

• Belangrijk diagnostiek en behandeling 

o Bacterieel versus viraal 

▪ Bacteriën: pneumokokken 

▪ Virus: griep,  

o Community-acquired versus ziekenhuispneumonie (nosocomiale pneumonie) 

▪ Ziekenhuispneumonie: mensen in het ziekenhuis een longontsteking oprapen 

• Cluster van zieke patiënten en besmettelijk, ziektekiemen circuleren daar 

• Vaak resistente kiemen 

• Zware longontsteking die moeilijk te behandelen in (weestand van kiemen) 

- Specifieke types pneumonie 

o Aspiratiepneumonie 

▪ Krijgen door maaginhoud die terugloopt vanuit de maag naar de luchtpijn en die op die 
manier een longontsteking ontwikkelen 

▪ Verslikken tijdens eten of drinken waarbij de inhoud naar de luchtpijp en daar voor een 
ontsteking zorgen 

▪ Vooral darmkiemen in de longen die zware ontstekingen veroorzaken 

▪ Bij zware neurologie mensen of met slikproblemen 

• Bij slikproblematiek (Parkinson, na CVA, …) 

• Alcoholische: door verminderde slikreflexen hebben door invloed 

▪ De zwaartekracht loopt naar onder in de luchtpijp en geeft onderaan in de longen een 
ontsteking 

- Legionella pneumonie (‘veteranenziekte’) 

o Bacterie die verspreid wordt via airco 

▪ Specifieke eigenaardige bacterie 

o Zware, speciale vormen van een longontsteking 

- Tuberculose 
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SYMPTOMEN  

- Hoge koorts, hoest, dyspnee (kortamedigheid), bloederig, opgeven van etterig sputum  

o Sputum: groen-geel → wijst op een infectie 

o Bloederige fluimen: tumor of tuberculose 

- Minder zware klinische presentatie bij atypische pneumonie 

o Trage atypische presentaties 

DIAGNOSE 

- RX-thorax 

- Serologie (vb. legionella), cultuur 

o Bacteriën: bloed (antistoffen) 

o Bronchoscopie + spoeling  

COMPLICATIE 

- Empyeem: infectie en ettervorming in de pleuraholte 

BEHANDELING 

- Antibiotica (bacteriële pneumonie) 

o Bij virus uitzieken 

- Zuurstof 

- Logopedie of PEG-sonde bij slikproblematiek 

o Slikevaluatie en slikoefeningen 

o PEG-sonde: voedingssonde rechtstreeks in de maag 

- Thoraxdrainage bij empyeem 

o Complicatie van een ontsteking 

▪ Bij ontsteking van het vlies en gaat etter maken. Het etter, bacteriën vult pleuraholte → het 
vlies gaat vullen met vocht en etter  

o Zwaar zieke patiënten 

▪ Ettercollectie rond de long → draineren en aflopen via een katheter in het longvlies 

 

8.4.1.2. TUBERCULOSE 

- Specifieke vorm van ontsteking 

- Kwam minder frequent voor, maar is aan een opmars bezig 

o In België dikwijls (via) migranten/ lagere socio-economische klasse; wereldwijd zeer prevalent. 

o Vluchtelingen die in land van herkomst hebben een acute infectie en zo westerse mensen infecteren 

- Veroorzaakt door bacterie: mycobacterium tuberculosis. 

o Verschillende ziektebeelden veroorzaken 

- Ziekte met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. 

o Belangrijke ernstige ziektebeelden (morbiditeit: gezondheid die achteruitgaat) 

o Veel mensen kunnen hieraan sterven 

- In ontwikkelingslanden een belangrijke doodsoorzaak  

o Behandeling is frequenter en frequenter 

ZIEKTEVERLOOP 
Bacterie komt binnen via de luchtweg, op die manier is bacterie in lichaam aanwezig. Twee mogelijke evoluties: 

1) Meest occult verloop met positief worden van de tuberculinetest 

o Binnenkrijgen van de bacterie  

o Immuunsysteem werkt op de tuberculose 

o Relatief weinig symptomen van ontwikkelen 

o Besmet worden terwijl je het niet beseft, omdat je weinig symptomen er aan overhoudt 

2) Ontstaan van primaire longtuberculose 
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o Ontstaan van symptomen 

▪ Koorts, vermagering, nachtzweten. 

• Hoge koortsen 

• Minder eten 

▪ Kuchhoest. 

o Verspreiding naar lymfeklieren en andere organen 

 

 

Veel diversiteit 

- Ziekte doormaken en genezen door immuunsysteem 

o Schade zien, maar geen actieve infectie meer aanwezig 

- Zware verwikkelingen 

o Levensbedreigende infectie op tuberculose 

o Massieve longinfectie (longen zijn volledig aangetast of wit geworden 

o Nestelen in longvlies 

o Centraal zenuwstelsel 

▪ Hersenvlies ontsteking als gevolg van tuberculose als die zich op de hersenen en hersenvlies 
gaan nestelen 

- Ziekte in slaaptoestand geraken (latent aanwezig) en na een aantal jaren reactiveren 

o TBC vormen abcessen in organen die vol zit met etter en slijm 

o Ook op andere organen nestelen 

▪ Abces in bot 

➔ Ernstig verloop met ernstige complicatie of stil.  

DIAGNOSE 

- Aantonen van bacterie (cultuur, anatomopathologische kleuring). 

- Uitvoeren van tuberculinetest (toont ‘ooit’ blootstelling, niet noodzakelijk actieve infectie). 

o In aanraking komen → regelmatig screeningstesten 

o Geïnactiveerde eiwitten onder de huid inspuiten (pijnlijk)  

▪ Gebeuren over verloop van de komende dagen 

• Nooit contact: nooit reageren op die eiwitten 

• Toch contact: immuunsysteem herkend dat nog 

o Lichaam sterk op reageren 

o 72h na toendiening: lokaal heel rood worden, hard, zwellen  

▪ Gevolg van het feit dat immuunsysteem het herkend 

▪ Zo weten of je in contact bent gekomen 

• Verder onderzoeken in welke vorm het aanwezig is 

• Behandeling met tuberculose remmende therapie 

o Positief: ooit contact hebt gehad met tuberculose 

- RX thorax. 
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8.4.2.  IMMUNOLOGISCHE AANDOENINGEN VAN DE LONG/LUCHTWEGEN 

 

8.4.2.1. ASTMA 

DEFINITIE 

- Aanvallen van bronchusconstrictie door ontstaan van spasme van gladde spieren van luchtwegen 

o In de bronchi waardoor die dichtgaan en die gaan vernauwen 

▪ Ademhalen bemoeilijken 

- Bemoeilijkt uitademen: tijdens expiratie bronchi smaller dan bij inspiratie 

 

Geeft aanleiding tot  

- Dyspnee of kortademhigheid 

- Expiratoire wheezing (piepende ademhaling bij uitademen) 

o Snel inademen en lang uitademt 

- Soms presentatie met voornamelijk hoestproblematiek 

o Niet klassieke piepende ademhaling 

o Hoesten zonder te weten vanwaar het komt, komt ook door dichtgaan van de bronchi 

- In principe volledig reversiebel 

o Astma heb je tijdens aanvallen 

▪ Astma opstoot waarbij alle afwijkingen wel komen 

o Tussen opstoten zijn de longen en de luchtwegen normaal 

- Acute aanval kan levensbedreigend zijn! (Status asthmaticus) 

o Mensen die luchtwegen die zo vernauwd zijn dat er niets van luchtverplaatsing kan zijn → te weinig 
lucht.  

OORZAAK 

- Allergisch-type astma 

o Allergisch fenomeen: lichaam komt in contact met eiwit (zoals kattenhaar)  

▪ Eiwit wordt ingeademd en koppelt zich aan mastcel (witte bloedcel) 

▪ Witte bloedcel maakt histamine aan  

▪ Door histamine die aanleiding geeft tot vernauwing van luchtweg, jeuk en bobbels.  

 

- Bronchiale hyperreactiviteit 

o Versterkte bronchoconstrictie op aspecifieke prikkels als rook, stof, mist,  

▪ Luchtwegen zijn overmatig gevoelig zijn voor bepaalde prikkels 

▪ Reageren door lichtwegen die dicht gaan en vernauwing geven van de luchtwegen zonder 
allergisch fenomeen aan gepaard is  

- Inspanning 

o Zware inspanning en dan luchtwegen hebben die dicht gaan als gevolg van volumeverplaatsing 

▪ Luchtwegenuitdroging tijdens inspanning wegens volumeverplaatsing 
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DIAGNOSE 

- Anamnese, klinisch onderzoek 

o Verhaal is vaak voldoende om diagnose te stellen 

▪ Inspanningen, bij roken hoesten, bij bepaalde pollen hoesten 

- Longfunctie onderzoek wijzend op bronchoconstrictie (reversiebel) 

o Blaastesten tussen opstoten door zijn vrij normaal 

o Concentratie van stikstof die typisch verhoogd is bij astma 

o Provocatietesten (histamine) en reactie nakijken tijdens ademtesten 

- Allergietesten: IgE, huidtesten 

o Bepaalde antistoffen die een allergie aanwijzen 

BEHANDELING 

- Afhankelijk van ernst en frequentie van symptomen.  

o Bij aanval: 

▪ Kortwerkende bronchodilatantia in puff of aerosol (kortwerkende β2-agonisten) 

• Dingen inademen geven die ervoor zorgen dat de luchtwegen terug open gaan. De 
spieren gaan relaxeren, zodat ze normaal kunnen ademen 

▪ Bij ernstige aanval: corticosteroiden, zuurstof 

• Anti-allergische medicatie 

o Onderhoudsbehandeling 

▪ Langwerkende bronchodilatantia (puff, discus) 

▪ Puffs met corticosteroiden 

▪ Anti-allergische medicatie 

Twee vormen van astma 

1) Lichte vorm: mensen die maar 1 keer om de maand of 2 maanden een allergische reactie 

▪ Enkel een puffer als ze een opstoot hebben  

▪ Hebben een puffertje  

2) Zwaar: te regelmatig 

▪ Elke dag puffen (preventief) die langwerkend de longen openhouden 

▪ Immunologische prikkelbaarheid inhiberen (met cortisonen) 

▪ Puffertje bij om bij opstoten de acute symptomen op te vangen 

 

 

- Puff: tegen mond zetten 

o Duwen en terwijl het product inademen 

- Discus 

o Openklikken/draaien waar ht product inzit 

o Inadmeen door mond daarrond te zetten 

- Aerosol 

o Jonge kinderen en ouderen 

o Vernevelaars  

o Toestellen die een bepaald product vernevelen via een masker in de longen 
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8.4.2.2. INTERSTITIEEL LONGLIJDEN 
Soort van immunologische aantasting van de longen, minder van de luchtwegen 

DEFINITIE 
- Diffuse inflammatie van de wand van de longblaasjes, wat kan lijden tot longfibrose en verlies van 

longfunctie. 

o Longblaasjes hebben een heel dunne wand 

▪ Migratie zuurstofgassen toelaten 

o Sommige gaan gepaard met een ontsteking in de wand van de longblaasjes 

▪ Gaswisseling wordt moeilijker tussen longblaasjes en bloedbaan 

▪ Zorgen voor littekenweefsel, waardoor de longfunctie wordt bemoeilijkt, longen worden 
stijver, zuurstof worden bemoeilijkt → LONGFIBROSE 

ETIOLOGIE 
Heel variabel, veel ziektes kunnen fibrose geven 

- In kader van auto-immuun/reumatisch lijden. 

- In kader van toxische blootstelling (medicatie, beroep,…) 

- In kader van vroegere radiotherapie (bvb op de borstregio): radiopneumonitis. 

- In kader van oncologische problematiek: lymfangitis carcinomatosa. 

SYMPTOMEN  

- Acute vormen: koorts en dyspnee 

- Chronisch: progressieve respiratoire achteruitgang en hartfalen 

DIAGNOSE: 

- RX thorax, CT Thorax 

- Longbiopsie 

BEHANDELING 

- Afhankelijk van oorzaak 

o Complexe, belangrijke ziekten die jongen mensen kan 
treffen 

- Dikwijls immunosuppressieve medicatie: corticosteroïden bij 
aanvang, gevolgd door chronische immuunsupressie 

- Finaal in sommige gevallen longtransplantatie 

- Beweging van gassen over membranen bemoeilijken 

8.4.3.  TOXISCHE AANTASTING VAN DE LONG 

8.4.3.1. COPD: CHRONISCH OBSTRUCTIEVE LONGZIEKTE 
~ rokerslongen  

DEFINITIE 

- Meest frequent ikv langdurig roken 

o Lijken op astma maar ontstaat door langdurig roken 

o Heel frequent voorkomen 

- Chronische irritatie van mucosa van luchtwegen met ontstaan van chronische bronchitis 

o Niet enkel vernauwing van de luchtwegen maar ook beschadiging 

- Overdreven slijmsecretie 

- Fibrotische beschadiging 

- Irreversibele bronchusvernauwing  

o Chronisch structureel: de beschadiging is voor een stukje permanent 

- Progressieve beschadiging van de alveolen leidend tot emfyseem  

o Afsterven en weggaan van alveolen 

o Emfyseem: gezonde stukken gaan progressief vervangen worden door holtes die geen nut meer 
hebben 
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EVOLUTIE VAN HET ZIEKTEBEELD 

- Begint dikwijls met ochtendlijk hoesten/rokershoest. 

o Geprikkeld gevoel in de keel 

o Weggaan in de loop van de dag 

o Rest weinig last 

o Begin van COPD 

- Daarna ontstaan van episodes van productieve bronchitis met sputa. 

o De luchtwegen ontsteken (luchtpijp, bronchi) 

- Opstoten gekenmerkt door fors bronchoconstrictie (wheezing) en ademnood. 

o Door vernauwing piepende ademhaling krijgen 

- Op termijn functioneel verlies op niveau van de long met  

o Progressieve inspanningsdyspnee 

▪ Lucht binnenkrijgen en te ademen 

o Finaal ook kortademigheid in rust, zuurstofnood 

▪ Heel erge vormen 

o Soms mogelijkheid tot longtransplantatie indien rookstop en 
jonge patiënt 

 

Dikwijls gekoppeld aan (evolutief) emfyseem 

- Meestal evolutie van chronische bronchitis (roken) 

- Irreversibele destructie van alveolaire wanden 

- Verlies van longelasticiteit 

- Beschadiging van longcapillairen 

o Bindweefselschotten die kapot zijn, hebben geen functie meer 

KLINISCH BEELD 
Pink puffer 

- Ademarbeid leveren dat ze veel energie 
opgebruiken waardoor ze vermageren 

o Weinig spier en vetten 

 

 

Blue Bloater 

- Vernietiging van de longblaasjes → CO2 stapeling 

o Minder bewust, minder wakker,  minder goed ademen 

o Hypoventileren 

➔ Ernstige aandoening die voor een groot stuk onomkeerbaarheid is 

➔ De vernauwing is niet reversibel 

➔ Tussen opstoten door ernstige afwijkingen ter hoogte van de luchtwegen en de longblaasjes 

BEHANDELING 

- Rookverbod (allerbelangrijkst!) 

- Jaarlijkse vaccinatie tegen griep 

- Om de 5-jaar vaccinatie tegen pneumokokken 

- Behandelen van acute bronchitisopstoten met antibiotica, corticosteroïden; zo nodig beademing 

o Medicamenten via inhalatie die de luchtwegen opzetten 

- Chronisch bronchodilatatoren (beta2-agonisten; anticholinergica; corticoidenpuffs, volgens ernst) 

- Soms chronisch zuurstof bij emfyseem 

- Respiratoire revalidatie 

- Finaal transplantatie bij geselecteerde kandidaten 

o In ernstige situatie zitten 
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8.4.3.2. ZIEKTEN TEN GEVOLGE VAN ASBEST 

PATHOFYSIOLOGIE 
Asbestvezels worden ingeademd en geven aanleiding tot grote verscheidenheid aan ziektes van long en pleura of 
longvlies: 

- Zeer frequent en veel complicaties meebrengen 

o Regionale cluster van mensen met dit probleem 

o Iedereen die contact heeft met asbest (kinderen tot afbreken van dak, …) 

▪ Moment van afbreken → ontstaan van asbestvezels → VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

▪ Afblijven: dan zijn er geen risico’s.  

o 10-20 jaar na de blootstelling ontstaan 

- Interstitieel longlijden (asbestose) 

o Verdikking van de longblaasjeswand 

▪ Zuurstof en gasuitwisseling bemoeilijken 

o Ziekte van de longblaasjes met interstitieel longlijden 

- Pleurale plaques of uitstortingen 

o Verhardingen ontwikkelen (verkalkingen of plaques) 

o Vochtuitstortingen rond longvlies 

- Mesothelioom: kwaadaardige tumor van het longvlies + heel agressieve vorm 

→ Slechte prognose: overleving gemiddeld 9 tot 17 maand na diagnose 

 

8.4.4.  MALIGNE ZIEKTEN VAN DE LONG 

8.4.4.1. BRONCHUSCARCINOMA 

- Kwaadaardige tumor uitgaande van luchtwegenmucosa 

o Kanker ontstaat in de luchtwegen 

- Rol van roken (in 90% van de gevallen de oorzaak), luchtverontreiniging, asbest 

o Jonge mensen met longkanker die nooit gerookt hebben (→ omgevingsfactoren) 

o Roken + asbest → hoog risico 

- Wereldwijd belangrijkste reden voor tumorsterfte bij man en vrouw 

- Slechte prognose: 10% 5-jaars overleving 

o Behandeling sterk verbeterd, maar tumor met slechte prognose 

- Twee types: met blote oog niet zien, enkel door staaltjes te nemen 

o Kleincellig bronchuscarcinoom 

▪ Meest gevreesde 

▪ Zeer agressief, snel gemetastaseerd (95% bij diagnose!) 

• Niet zien op de scanner: microscopisch zullen er uitzaaiingen zijn 

o Snel losmaken van de tumor 

• Behandeling is verschillend 

• Kans op genezing is relatief klein 

o Niet-kleincellig bronchuscarcinoom 
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▪ Geen macroscopische uitzaaiingen → genezing  

SYMPTOMEN 
Door heel wat verschillende zaken veroorzaakt worden: 

1) Door de tumor zelf 

o Hemoptoë: ophoesten van bloed (altijd alarmsymptomen) 

▪ Ernstig symptoom (agressieve infecties of tumoren) 

o Onverklaarde hoest of wheezing (zeker bij roker) 

▪ Bepaalde plek, zeer gelokaliseerd 

o Retro-obstructieve pneumonie 

▪ Tumor in luchtweg die luchtweg aflsuiten 

▪ Longonstekingen ontstaan door broeihaard van bacteriën (door slijmen) 

2) Door de uitzaaiingen 

o Meestal lever, hersenen, bot. 

▪ Naar toe uitzaaien 

▪ Lever  

• Heeft weinig symptomen (leverfunctie) 

• Levenfunctiestoornissen opgepikt in bloed 

▪ Hersenen 

• Wel symptomen zoals: 

o Verlammingsverschijnsel of epilepsie 

▪ Bot:  

• Breuken en botpijnen 

➔ Niet met symptomen van de tumor, maar wel van symtomen van de uitzaaingen 

3) Paraneoplastische fenomenen 

o Die door de tumor gegenereerd worden, maar niets met de tumor heeft te maken 

▪ Tumor begint hormonen te maken 

▪ Cushing: aangemaakt wordt bijnierschorshormonen 

• Verschillende types kunnen aangemaakt worden door tumoren 

• Allerlei manifestaties geven aan het lichaam 

• Zeldzaam, maar longen vrij frequent doen 

• Vb. SIADH, Cushing syndroom. 

DIAGNOSE 

- Beeldvorming:  

o RX 

o CT 

▪ klieruitzaaiingen, standaard nemen bij vermoeden van tumor  

o PET-CT (screening naar metastasen) 

▪ Activiteit van de tumor 

▪ Rode, metabool actieve plek → zien of er andere plekken zijn 

- Bronchoscopie met biopsie. 
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BEHANDELING 
Kunnen wegnemen dan worden deze weggenomen 

- Voor niet-kleincellige tumoren 

o Zo mogelijk chirurgische resectie: meeste kans op definitieve genezing. 

o Zo onmogelijk: dikwijls radiotherapie of chemotherapie of combinatie van beide. 

▪ Onmogelijk door bijvoorbeeld: doorgegroeid in borstkast, in aders of te groot 

- Voor kleincellige tumoren 

o Bijna altijd gemetastaseerd. 

o Radiotherapie/ chemotherapie 

o Soort van palliatieve behandeling 

Vrouwen die zwanger zijn?? 

- Leeftijd is ouder voor mensen die longtumoren ontwikkelen 

o Prioriteit ongeboren kind 

o Prioriteit moeder 

▪ Bijna altijd voor de moeder kiezen  

▪ Zwangerschap onderbroken worden 

- Lokaliseert een tumor hebben + radiotherapie geven? 

o 100% garantie dat er geen bestraling naar het kind 

o Geen bestraling zonder kind te treffen?  

▪ Nadenken over zwangerschapsonderbreking 

o Basis: gezondheid van de moeder primeert 

8.4.5.  HYPER- EN HYPOVENTILATIEPROBLEMATIEK 

8.4.5.1. OBSTRUCTIEF SLAAPAPNEESYNDROOM 
Is zeer frequent en niet direct levensbedreigend 

Hypoventilatie 

DEFINITIE 

- Snurken gekoppeld aan slaapapneesyndroom 

o Niet levensbedreigend 

- Collaps van de farynx tijdens slapen 

o Hoge luchtweg valt dicht 

- Geeft obstructie van gasflow (gas over de longen) met hypoventilatie en dus 

▪ Geen zuurstof binnen + geen CO2 naar buiten 

o Ontstaan van periodes van hypoxie 

o Ontstaan van periodes van hypercapnie 

o Ontstaan van apnees (stoppen met ademen) 

o Zuurstof waardes gaan dalen  

▪ Van 100% - 80 tot 60% 

▪ Te laag: hersenen daarop reageren → aangestuurd worden om intenser te gaan ademen 

• Zorgen ervoor dat de P wakker worden.  

• Nacht aaneensluiting van periodes zuurstoftekort en wakker worden  

→ niet goed geslapen die nacht, onvolledige slaap gehad  

SYMPTOMEN 

- Snurkende ademhaling tijdens slapen afgewisseld met stoppen van ademen (apnees) 

o Snurken: door keel die dichtvalt 

o Onregelmatig ademhalen 

o Stoppen met ademhalen (apnees) 

o Wakker worden, sneller ademen + woelen + onrustige slaap 
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- Belangrijke vermoeidheid overdag, concentratieproblemen 

OORZAAK 

- Zeer frequente aandoening (in VS 20-30% van de mannen 10-15% van de vrouwen) 

- Risicofactoren 

o Obesitas!! 

▪ Buik duwen op middenrif + vetstapeling rond de keelholte 

o Mannelijk geslacht 

o Hogere leeftijd 

o Anatomische afwijkingen in pharynx 

▪ Los van de context van obesitas 

- Obesitas gerelateerde aandoeningen 

o Leververvetting, hoge bloeddruk, diabetes, … 

- VS: 20-30% van mannen, 10-15% van alle vrouwen 

COMPLICATIES 

- Beïnvloed levenskwaliteit 

- Rechtstreekse gevolgen 

o Verhoogde sterfte 

▪ Los van andere risicofactoren 

▪ Hogere kans op overlijden 

o Rechter hartfalen 

▪ Rechterhart is stukje dat bloed naar de longen pompt 

▪ Zuurstofproblemen → rechter hart moeilijk krijgen om bloed naar de longen te pompen 

• Onder druk gezet om probleem op te lossen 

o Cardiovasculaire problemen 

▪ Tromboses, hartinfarcten 

▪ Frequent voorkomen bij deze populatie 

- Ongevallen (chauffeurs met vermoeidheid) 

o In slaap kunnen vallen achter het stuur 

DIAGNOSE 

- Slaaponderzoek (polysomnografie) 

o Nacht in ziekenhuis doorbrengen 

o Aan veel kabels gehangen worden 

▪ Hartritme registeren 

▪ Saturatiemeter 

o Banden met sensoren rond te borstkas 

▪ Kijken naar adem bewegen 

o Elektroden rond de hersenen 

▪ Slaap 

▪ Activiteit van de hersenen 

➔ Registratie van de nacht van de P 

o Ademhalingstilstand, saturatie daalt, …  

- Klinisch (verhaal van de P en de partner) 

BEHANDELING 

- Vermagering! 

o Gewichtsverlies andere risicofactoren behandelen zoals diabetes, …  

▪ Gastric bypass: kwaliteit van de leven en sterfte beïnvloeden 

• Vermagering agressiever willen bekomen 

- Positieve drukbeademing thuis (‘CPAP’-masker), chirurgische interventies 
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o Niet laten slagen in vermageren of vermageren maar syndroom blijven hebben 

o Masker zorgt dat er een drukverhoging in de luchtwegen door lucht binnen te blazen 

▪ Drukverhoging → luchtweg minder platvallen 

▪ Apnees en gasuitwisseling worden bevorderen 

▪ Masker kan over neus of mond en neus 

o Belasting en moeilijk 

▪ Niet evident, maar wel een oplossing 

▪ Minder risico lopen + minder vermoeid 

 

8.4.5.2. HYPERVENTILATIESYNDROOM 

DEFINITIE 

- Te hoog ademvolume per minuut leidend tot 

o Meer inademen en meer uitademen 

o Te veel uitademen van CO2 en dus 

▪ Zakt in bloed 

o Metabole alkalose (basisch worden van bloed) 

▪ Bloed wordt minder zuur 

▪ Probleem met zuurtegraad 

• Kan veel symptomen geven 

o Hyperventilatie gaat disbalans geven → pH gaat stijgen 

o Te veel inname van O2 

- Je ademt dus (onbewust) meer dan de fysiologische behoefte 

OORZAAK 

- Heel sterk verweven met angstproblematiek, paniekstoornis, paniekaanval 

o Hyperventilatie kan meer paniek met zich meebrengen 

SYMPTOMEN 

- Dikwijls onderliggende symptomen van paniekaanval 

- Gevolgd door symptomen uitgelokt door lage pCO2 

o Dyspnee (60%) 

▪ Geen lucht krijgen terwijl ze teveel ademen 

o Duizeligheid/ijl gevoel in het hoofd (50%) 

▪ Door basisch worden van het bloed 

▪ Gevoel dat ze flauwvallen door ontregelde zuurbalansen 

o Thoracale pijn of druk 

▪ Gevoel van hartinfart 

o Paresthesie (tintelingen rond mond en in handen) 

▪ Hersenen reageren zeer sterk op de pH als perifere zenuwen 

▪ Perifere zenuwen geven tintelingen 

o Hartkloppingen 

o Carpopedaal spasme 

▪ Te maken met verliezen van CO2  

▪ Progressieve verkramping van de spieren in de hand 

• Pijnlijke contractie van de spieren in de handen 

- Ontstaan van vicieuze cirkel 

o Percipiëren (waarnemen) → nog angstiger worden → nog sneller 
ademen 

- Angst om te sterven 
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BEHANDELING 

- Geruststelling en gecontroleerde ademhaling!!!! 

o Informeren en geruststellen (geen andere oorzaken na onderzoeken) 

o Goed op ademhaling letten 

- Geen rebreathing masker (risico op hypoxie!) 

o Liever niet: de CO2 dat je uitademt ga je terug inademen 

▪ Hierdoor Co2 doen stijgen en de symptomen doen weggaan.  

▪ Niet standaard is omdat die zak zit er te weinig zuurstof + verhoogd risco op zuurstoftekort 

- Bij hardnekkige gevallen 

o Cognitieve gedragstherapie 

▪ Voor paniekstoornissen  

o Kinesitherapie met ademhalingsoefeningen 

▪ Te hevig en te frequent 

▪ P leren om de symptomen terug op te wekken (gevoel van controle) + leren om de symptomen 
te onderdukken door fel te letten op ademhalignsspieren.  

• Volumes normaliseren en de symptomen verdwijnen 

o Medicamenteus (zelden) 

▪ Angst onderdrukken 

▪ Chronische medicatie door huisharsten voorgeschreven, maar wordt liever vermeden 

• Bètablokkers 

• Benzodiazepines  

8.4.5.3. PLEURITIS 

-  Rond de long zitten er twee vliezen 

o Eentje die rond de long hangt 

o Eentje tegen de borstkas plakt 

- Pleuravocht 

o Vocht dat zich ontwikkelt tussen de twee vliezen 

o Vocht komen in de holte (normaal gezien zit hier niets tussen, plakken deze tegen elkaar) 

DEFINITIE 

- Ontsteking van het longvlies, soms gepaard met vochtopstapeling in de pleuraholte 

- Kan ontstaan 

o In kader van een longontsteking (parapneumonische pleuritis) 

o Als teken van een virale infectie 

▪ Niet onfrequent 

o Ten gevolge van tumorinfiltratie (maligne pleuritis) 

▪ Borstkankers kunnen uitzaaien naar longvlies 

o In kader van een inflammatoire systeemziekte 

▪ Vb. Lupus  

SYMPTOMEN 

- Zeer uitgesproken ademhalingsgebonden thoracale pijn 

o Longvlies is zeer sterk bezenuwd 

o Niet levensbedreigend en onschuldig 

o Niet ademen, longen niet expanderen (door ademen rek je longvliesje uit → toename pijn) 

- Dyspneu 

o Niet omdat ze geen lucht kunnen verplaatsen 

o Wel niet kunnen ademen of niet durven ademen o.w.v. pijn bij ademhalingsbeweging 

- Prikkelhoest 

- Vochtuitstorting of pleuravocht 
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o Zwaar ontsteking is zo erg waardoor er zich vocht gaat zijn tussen de longvliesjes 

▪ Lucht is weg en vervangen door een schil van vocht rond de long 

 

8.4.5.4. PNEUMOTHORAX (KLAPLONG) 
Lucht tussen de longvliezen 

DEFINITIE 

- Lucht in de pleuraholte (tussen de twee pleurabladen) 

o Rond de long zit een vlies dat ertegen aankleeft, rond vlies staat 
in verbinding met een ander vlies die vasthangt aan de borstkas 

▪ Vocht: vlies rond de long blijft zitten, maar het vlies 
tegen de borstkas komt lucht (klaplong) of vocht 
(pleuravocht) 

OORZAAK 

- Spontaan (jonge, magere, grotere mannen). 

o Klein longblaasje knapt, komt er een scheurtje in de vlies rond de long 

o Meest frequente 

- Traumatisch (bijvoorbeeld na een ongeval met ribbreuken) 

o Ribbreuk kan longvlies kwetsen 

o Lucht lekken vanuit de long in de holte 

▪ Lucht tussen twee vliezen 

- In kader van longziekte, vb. Door ruptuur van bullae (bij emfyseem) 

- Long klapt dicht door lucht tussen vlies borstkas en longen 

o Longen minder plaats op uit te zetten 

 

SYMPTOMEN 

- Plotse stekende thoracale pijn, vooral bij ademen 

- Dyspnee 

o Grote stukken van de longen zijn platgevallen 

- Spanningspneumothorax met shock, cyanose, zware dyspnee 

o Grote druk ontwikkelen en andere organen kan wegduwen  

o Levensbedreigende complicatie 

▪ Hele hoge druk 

▪ Long wordt dichtgedrukt 

▪ Hart weggeduwd 

• Hart geen plaats om normaal te werken 

• Dreigend stilvallen van bloedcirculatie 

▪ IN ACHTERHOOFD HOUDEN BIJ EEN VERKEERSONGEVAL!!!! 

THERAPIE 

- Pleuradrainage 

o Buis via de huid tot in pleuraholte om de lucht/vocht te doen ontsnappen 
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o Hart terug plaats kan innemen + long uitzetten en positie terug kan opnemen 

- Dringende naaldpunctie bij spanningspneu 

o Slecht ademen en geen bloeddruk meer hebben 

o Lucht laten ontsnappen! 

- Talkage van de long bij recidiverende pneumothorax 

O Te frequent 

O Inspuiten van poeder om de vliezen aan elkaar te doen kleven 
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9. HARTZIEKTEN 

9.1. ANATOMIE EN WERKING VAN HET HART 

   

 

Ligging 

- Midden en iets meer naar links 

Hart 

- Zakje rond het hart = pericard (hartzakje) 

- Op hart liggen aders en slagaders 

o Hartdspier van bloed voorzien 

o Slagaders die hartspier van bloed voorzien → normale werking mogelijk maken 

▪ Kunnen verstoppingen geven → aanleiding tot hartinfarct 

- 4 grote bloedvaten vertrekken/toekomen in het hart 

o Zuurstofarm bloed naar longen sturen 

o Zuurstofrijk bloed vanuit longen naar het hart 

o Zuurstofrijk bloed vanuit hart naar andere organen in het lichaam 

o Zuurstofarm bloed van organen terug naar het hart.  

- Doorsnede hart 

o Functie van hart en in en uitstromen 

o Zuurstofarm bloed 

▪ Terecht via holle ader in rechter voorkamer → naar rechterkamer 

▪ Via longslagaders naar de longen afgevoerd worden 

o Zuurstofrijk bloed 

▪ Terecht via aders in linker voorkamer → naar linkerkamer 

▪ Via aorta naar rest van het lichaam vervoert 



 

108 

- Tussen voorkamers en kamers en aders-slagaders zijn er kleppen = hartkleppen 

o Kleppen zorgen dat bloed in 1 richting kan stromen 

▪ Bloed over kleppen naar kamers 

▪ Zorgen ervoor dat bloed van kamers niet in voorkamer terecht kan 

▪ Samen met samentrekkingen van het hart bewegen 

- Dwarsdoorsnede 

o Grootste deel is spier: zorgt voor samentrekking 

o Buitenkant: hartzakje + coronairen 

o Binnen: endocard 

▪ Bestanddeel van de hartkleppen 

SAMENVATTING 

- Hartruimten 

- Grote bloedvaten 

- Hartkleppen 

- Lagen van het hart 

- Coronaire circulatie 

- Elektrisch prikkelgeleidingssysteem 

o Voorzien van elektrische bedrading  

▪ Hartritme op juiste manier geleid over het hart 

▪ 40/min per een hartslag 

o Prikkels geleiden → geleidingssysteem 

- Bloedsomloop  

o Aders: gebruikte bloed of zuurstofarm bloed 

▪ Bloot zien liggen op de huid, zijn aders 

▪ Pulseren niet 

o Slagader: aangereikte bloed of zuurstofrijk bloed 

▪ Pols nemen → voelen van slagader 

• Dikke, spierige wand 

o Organen: zuurstof en energie uit bloed halen + gebruikte bloed teruggeven 

o Capillairen of haarvaatjes 

▪ Kleinste niveaus 

▪ Uitwisseling van gassen  

▪ Opgevangen in andere haarvaten (kleine aders → grote aders worden →holle ader → 
rechterhart) 

 

POMPFUNCTIE VAN HET HART 
In de klopfase 

- SYSTOLE 

o Samentrekking van de kamers 

▪ Bloed uit hart geperst 

o Bloed wordt uit het linkerventrikel naar de systeemcirculatie gepompt via de aortaklep (gaat dan 
open). 

▪ Bloed komt in lichaam terecht 

o Bloed wordt uit het rechterventrikel naar de long gepompt via de pulmonaalklep (gaat dan open). 

▪ Bloed naar de longen  

o ‘Polsslag’. 

▪ Contractie is het hart dat samentrekt  

▪ Voelbaar 
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- DIASTOLE 

o Relaxeren 

o Vulling van de kamers met bloed 

▪ Bloed wordt vanuit de voorkamers naar de kamers gepompt. 

▪ Openen van de kleppen tussen voorkamers en kamers. 

➔ Beide zorgen voor een bloeddruk van vb. 12/8:  

o 12 is druk tijdens systole 

o 8 is de druk tijdens diastole 

➔ Pompen: druk naar boven – relaxeren: druk naar beneden 

o Systole bepaald bovendruk 

o Diastole bepaald onderdruk 

- Geleidingssysteem van het hart bepaalt de afwisseling tussen de verschillende fases in het hart. 

- Hartritme wordt bepaald door de sinusknoop. 

o Bevinden ter hoogte van rechter voorkamer 

o Soort van natuurlijke pacemaker 

▪ Hartritme aangeven 

▪ Knoop bestaat uit elektrische geleidingsvezels die op continu afvuurt 

▪ Afvueren bepaald hartrimte 

• Aangegeven door elektrische bedrading die vertrekken uit sinusknoop 

• Zo naar rest van het hart 

o Prikkels doorgeven vanuit sinusknoop 

▪ Fout: hartritmestoornissen 

• Pacemaker krijgen: teken dat er iets misloopt in elektrische bedrading 

- Wel onder invloed van  

o Orthosympathisch zenuwsysteem (via adrenaline en noradrenaline). 

▪ Fight and fligh-respons 

▪ Onder stress staan 

▪ Bloeddruk naar boven, hart sneller pompen, … 

o Parasympatisch zenuwsysteem (via acetylcholine, nervus vagus). 

▪ Omgekeerde 

▪ Rustperiodes: hartslag onderdrukken, hart trager pompen, energieverbruik onderdrukt 

- Toepassing: bètablokkers (propranolol, bisoprolol, …) 

o Orthosympathisch impulsen op het hart stilleggen 

▪ De pols gaat naar beneden (hartkloppingen) 

▪ Stress gaat onderdrukt worden of naar beneden 

▪ Bloeddruk gaat naar beneden 

o Heel veel toepassingen + veel mensen nemen het om bloeddruk onder controle te kunnen houden 
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9.2. SYMPTOMEN VAN HARTPROBLEMEN 

9.2.1.  SYMPTOMEN VAN ZUURSTOFTEKORT OP HET HART (ISCHEMIE). 

- Thoracale pijn (‘angor,’ ‘angina pectoris’) 

o Voornamelijk zuurstoftekort t.h.v. het hart 

o Beklemmend 

o Toesnoerend 

o Drukkend 

o Soms uitstraling naar de linkerarm, kaak 

9.2.2.  SYMPTOMEN VAN VERMINDERDE HARTWERKING: HARTFALEN 

Oedemen 

- Definitie: ophoping van vocht in ‘interstitiële ruimtes.’ 

- Vocht treedt hierbij uit de bloedbaan. 

o Opstapelen in bepaalde plaatsen waar normaal weinig vocht zit 

▪ Been: door zwaartekracht zakt alle vocht af naar beneden 

• Opstapelen in de huid en benen 

• Induwen van vingers → teken van vochtstapeling 

o Longoedeem 

▪ Vocht in de longblaasjes → gevuld met vocht i.p.v. lucht 

• Gevoel dat je onderwater wordt gehouden 

• Geeft angstsensatie 

• Snel ademen, gebruiken alle spieren, zitten recht op  

o Wijzen op hartspier die niet goed werkt 

▪ Terecht in pleuraholte 

▪ Rechtop: vocht afzakken 

- Ontstaan van oedeem 

o Normaal: lage druk in bloedvat en eiwit (albumine)  

▪ Terkt vocht aan vanuit de weefsel die niet veel vocht bevatten 

• Zorgt ervoor dat vocht in bloedbaan blijft + weinig lekken uit weefsels 

▪ Beetje vocht uitlekken of overtollig vocht 

• Via lymfevaten draineren en wegvoeren 

 

o Problemen ontstaan door 

▪ Drukproblemen 

▪ Albumineproblemen 

▪ Lymfeproblemen 
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o Vb. oedeem bij hartfalen 

▪ Druk in bloedvat neemt toe 

▪ Vocht gaat naar buiten willen duwen 

▪ Hart neemt bloed niet meer goed in ontvangst 

• Bloed blijft in bloedvat staan 

• Druk opbouwen in bloedvat neemt toe 

o Aanleiding tot lekkage 

o Lymfvaten vocht niet meer kunnen verwerken → vocht achterblijven 

 

o Vb. ondervoeding, cirrose, nefrotisch syndroom  

▪ Te weinig eiwit in bloedvat 

• Te weinig aanmaken 

▪ Vocht niet meer aangetrokken 

• Vocht blijft staan 

• Lymfevaten kunnen vocht niet meer verwerken → vocht achterblijven 

 

o Vb. lymfeoedeem (obstructie van de lymfe) 

▪ Klieren worden verwijderd → lymfevaten zijn dan weg 

• Ontwikkelen aan 1 kant oedeem (arm wordt dikker en zwellen) 

 

 

 

- ‘Forward failure’ 

o Bloed niet meer goed uit linkerkamer van hart worden gepompt 

o Verminderde doorbloeding van organen, extremiteiten 

o Ontstaan van cyanose (verminderde zuurstofgehaltes) 

▪ Blauwe kleur geven + koude handen 

o Verminderde doorbloeding  
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9.2.3.  SYMPTOMEN VAN HARTGELEIDINGSSTOORNISSEN. 

- Hartspier stopt met werken (door hartritmestoornis, hartinfarct) 

- Syncope: plots bewustzijnsverlies. 

o Hersenen continue afhankelijk van bloedtoevoer 

o Na 6 seconden 

- Hartkloppingen: 

o Overactief geleidingssysteem (snel)  

o Soms onschuldig. 

o Soms teken van hartritmestoornissen 

9.3. ONDERZOEKEN VAN HET HART 

- Klinisch onderzoek 

o Auscultatie van de harttonen 

▪ Hartgeruisen: te maken met problemen van kleppen 

• Loopt bloed langs → zorgen voor geen terugvloei 

• Luisteren in probleem van de kleppen onderzoeken 

▪ Longoedeem  

- Radiologisch onderzoek 

o RX thorax: niet veel leren van hart en longen 

o CT, NMR van het hart (beperkte indicaties) 

▪ Niet frequent gedaan 

- Echocardiografie 

o Via golven kijken naar structuur, werking hartspier, wekring van kleppen, bloedstroom bekijken 

o Goed beeld over hart 

▪ Transthoracaal 

• Structuur en werking (contractiliteit)van de hartspier 

• Inschatting van hartklepwerking 

• Uitwendig: op borstkas 

▪ Transoesophagaal 

• Betere visualisatie van de hartkleppen 

• Inwendig: lichaam zelf 

- Elektrofysiologie van het hart 

o EKG (elektrocardiogram) 

▪ Elektrische geleiding van het hart (sinusknoop) 

▪ Elektische stoornissen in geleiding opsporen 

o Holter monitoring, event recorder 

▪ Eenmalig doen  

• Elektrodes plakken op armen en benen  

• Enkele seconden 

▪ 24h/ dagen lang 

• Hartritme volgen thuis 

• Software geeft abnormaliteiten aan 

o Elektrofysiologisch onderzoek (EFO) 

▪ Elektrische geleiding ter plaatse meten 

▪ Katheter via bloedbaan opschuiven tot in het hart 

• Elektriciteit meten 

• Elektrische impulsen geven in hart  

o Kijken hoe hart reageert 

o Prikkels: voelen dat hart niet natuurlijk klopt, maar geen pijn 
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• Zeer invasief 

- Hartkatheterisatie 

o Katheter via punctie van een vene (rechter hart) of een arterie (linker hart) opschuiven van een 
katheter naar het hart met drukmeting en contrastinjectie. 

▪ Prik voelen maar opschuiven van katheter niet voelen 

o Linker hart: 

▪ Coronarografie: visualiseren van de coronairen 

• Kleurstof inspuiten in kransslagaders 

o Vernauwingen: opblazen 

▪ Contractiliteit (ejectiefractie van het linkerventrikel) 

• Volume aan bloed dat het hart uitpompt per minuut 

▪ Drukmeting 

• Bepaalde druk aanwezig → te hoog worden: dit nameten 

o Rechter hart 

▪ Voornamelijk drukmeting 

Vb. mensen met vermoeden van vernauwingen, hartinfarct, hartfalen, … hebben dit soort onderzoek 

9.4. ZIEKTEN VAN HET HART 

1) Myocardinfarct 

2) Hartfalen 

3) Hartritmestoornissen 

4) Ziekte van de hartkleppen 

5) Pericarditis 

6) Congenitale hartafwijkingen 

9.4.1.  MYOCARDINFARCT 
= necrose of afsterven van een stuk myocard door occlusie van een coronair 
bloedvat. In de volksmond is wordt het ook een hartinfarct genoemd. 

OORZAKEN 
De kransslagader is aangetast door atheromatose of een klontertje 

- Stukje van het hart krijgt geen zuurstof meer 

o Uitgelokt worden door cocaïne, (verkramping van hart) 

o Andere oorzaken zijn hoge bloeddruk, veel vetten, vetslierten, 
antheroomplaten of slagaderverkalking.  

- Schade die er was kan omgekeerd worden 

- Probleem: onstabiel → atheromatose of slagaderverkalking 

o Vormen van plaque in de bloedvatwand 

▪ Vernauwing 

• Stromingsproblemen van organen 

• doorgang is minder 

▪ Thrombusvorming 

• Klonter op vormen 

▪ Emboolvorming 

• Stukje afscheuren en bloedbaan volgen  

• Verderop een vernauwing/verstopping veroorzaken 
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EVOLUTIE 

- Zo louter stenose met nog deels doorgankelijke kransslagader: 

o Ontstaan van ‘angor pectoris’: myocardzuurstoftoevoer lager dan zuurstofnood. 

o Pijn, druk, toesnoerend gevoel op de borst, soms uitstralend naar de arm, soms toenemend bij 
inspanning.  

▪ Voornamelijk bij bloedtoevoer onder een bepaalde drempel zakt 

▪ Meer bloed gebruiken bij inspanning 

• Door vernauwing niet voldoende bloed geleverd worden 

o In rust weinig symptomen  

▪ Vernauwing door cholsterolplaue 

o Diagnose via ECG 

▪ → Zo negatief en klinische verdenking: fietsproef of nucleair onderzoek 

• Meer energie leveren 

• Verhoogde inspanning → symptomen aan licht komen over toevoerprobleem 

- Zo ontstaan van occlusie (uitgelokt door thrombusvorming) 

o Volledig dichtgaan van hart 

o Ontwikkeling van een acuut myocardinfarct. 

o Stukje hart afsterven 

SYMPTOMEN 
Symptomen van acuut myocardinfarct 

- Hevige drukkende retrosternale drukkende pijn 

o Toesnoerende pijn 

- Langdurig 

- Angstig, doodsangst 

- Kortademig 

o Door plotse vrijstelling van stresshormoon 

▪ Hartinfarct nabootsen 

- Nausea, braken, bleek, klam 

- Pijnloos infarct mogelijk (bejaarden, diabetes)  

o Verminderde bezenuwing; hartinfarcten hebben zonder zelf te voelen 

- Symptomen zijn voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk 

OVERLIJDEN DOOR COMPLICATIES 

- Ventrikelfibrillatie 

o Voorbeeld van levensbedreigende hartritmestoornis 

- Cardiogene shock (extreme vorm van acuut hartfalen) 

o Ernstig infarct → werking zwaar verstoren 

o Groot deel van hartspier kapot 

▪ Onvoldoende bloed kan rondpompen 

- Externe wandruptuur, tamponnade 

o Bloed lekken in hartzakje 

DIAGNOSE 

- ECG 

- Zo milder infarct: diagnose via bloedname (detectie in bloed van troponine, eiwit afkomstig van de 
hartspiervezels circuleren in bloed door afsterven van stukje hart) 

BEHANDELING 

- Time is muscle!!! → Snelheid van handelen is cruciaal om permanent verlies van hartspier te voorkomen 
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Acute behandeling 

- Opname hartbewaking, continue monitoring, pijnbestrijding en O2  

- Aspirine  

- β-blokker (soms) 

o pols en bloeddruk naar beneden brengen 

o energieverbruik verminderen in hartspier 

- Soms clopidogrel, andere anti-plaatjesremmers 

- Heparine of heparine analogen 

o Tegen klontervorming in coronairen stilleggen 

- Zo snel mogelijk beslissen + organiseren: 

o Thrombolyse (zelden) 

o PCI (percutane coronaire interventie) +/- plaatsing van coronaire stent 

▪ Met katheter naar ader 

▪ Blazen vernauwing open 

▪ Methale buisje plaatsen om ader open te houden 

o CABG (coronaire arteriele bypassgreffe: “overbrugging”) 

▪ Verplaatsing van overbrugging 

▪ Bloedvaten die nieuwe verbindingen maken in de bloedbaan 

Chronische behandeling (‘nabehandeling’) 

- Gericht op preventie/ behandeling van arteriosclerose 

o Cholesterolremmers: statines (vb: simvastatine). 

o Bètablokkers 

o Strikte bloeddrukcontrole 

o Gezonde voeding 

o Altijd toppen met roken! 

- Gericht op klontervorming 

o Aspirine (in principe levenslang) 

o Andere bloedplaatjes anti-aggregantia (in functie van stentplaatsing, uitgebreidheid) 

 

TAKUTSUBO SYNDROOM 

- Alle kenmerken van myocardinfarct 

o Plotse thoracale pijn, dyspnee 

o ECG en bloedname suggereren hartinfarct 

o Stukje van myocard ter hoogte van de apex trekt niet meer samen. 

→ doch normale coronairen!!!! 

- Vermoedelijk uitgelokt door stresshormonen 

- >90% dames na menopauze; recupereert meestal spontaan. 
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9.4.2.  HARTFALEN 

Toestand waarin hart terecht komt wanneer het niet meer zijn normale functie kan uitvoeren.  

- Het hart is verzwakt → daardoor niet meer normaal werkt (kan door verschillende hartinfarcten).  

- Jonge mensen met plotse dood komt door een virale ontsteking van de hartspier.  

OORZAKEN 

- Na hartinfarct 

- Door infectie (bvb. virale myocarditis) 

- Arteriële hypertensie 

- Congenitale hartaandoeningen 

- Hartklep dysfunctie 

 

Hoge en lange bloeddruk, gaat op den duur minder goed functioneren. Daarnaast kunenn er ook problemen met de 
hartkleppen of aangeboren aandoeningen. (= veel oorzaken naarmate we ouder worden). 

SYMPTOMEN 

- Hart is een spier die pompt, dus het pompt continue bloed rond. Als het niet goed werk 

o Onvoldoende bloed die het hart verlaat (te weinig energierijk bloed – organen krijgen minder bloed) 

o Opstopping want het hart krijgt het bloed niet weggepompt, waardoor de toevoer ook verstopt zit. 
Dit zorgt voor een overdruk in de bloedvaten. Het vocht sijpelt eruit en dan krijg je een oedeem.  

- Acuut hartfalen 

o Presentatie met acute dyspnee: uitgesproken ademnood, thoracale druk 

o Orthopnee, tachypnee 

o Longoedeem 

o (Soms) perifeer oedeem 

- Chronisch hartfalen 

o Jarenlang met hoge bloeddruk en verschillende hartinfarcten.  

o Verminderde inspanningscapaciteit, inspanningsdyspnee, vermoeidheid 

▪ Deze mensen hebben moeite met trappen doen, niet ver kunnen wandelen, niet op een 
helling kunnen wandelen 

o Perifere oedemen 

o Soms pleuravocht 

BEHANDELING 

- Behandeling van symptomen 

o Respiratoire stabilisatie zo acuut beeld: zuurstof, beademing. 

o Comfort dmv morfine toediening. 

o Agressieve verlaging van de bloeddruk zo ‘hypertensieve crisis.’ 

o Zoutarm dieet! 

o Diuretica: spironolactone (Aldactone), furosemide (Lasix). 

- Verbeteren van de prognose, ziekteverloop 

o ACE-inhibitoren: bloeddrukverlagende middelen die ook remodelling geven van het myocard: vb. 
perindopril. 

o Bèta-blokkers: verlagen pols en bloeddruk. 

9.4.3.  HARTRITMESTOORNISSEN 

VEEL VARIANTEN: 

- Levensbedreigend versus onschuldig. 

o Chronische (niet levensbedreigend)  

o Acuut 

o Waar je plots dood van gaat of waar je geen last van hebt 

- Ritmestoornissen van de voorkamers vs. de hartkamers. 
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- Snelle vs. trage hartritmestoornissen.  

- Erfelijk (vb. Brugadasyndroom) vs. verworven.  

o Er zijn erfelijke hartritmestoornissen (zoals het Brugadasyndroom).  

o Sporters die overlijden tijdens een match, hebben vaak een erfelijke hartritmestoornis.  

o De meeste zijn verworven.   

▪ De kwaliteit van het hart verminderd.  

BEGRIPPEN 
Deze termen zijn wel belangrijk!! 

- Asystolie: afwezigheid van de hartritme (heeft geen hartritme en het is een vlakke lijn) 

- AV-block: de elektrische prikkels stoppen tussen de voorkamers en de kamers.  

- Bradycardie: snelheid van de pols normaal: tussen de 50 en de 100. Bradycardie is een te traag hartritme 

- Tachycardie: te snel hartritme 

9.4.3.1. VOORKAMERFIBRILATIE 
Ontstaan van een totaal onregelmatig elektrisch ritme in de voorkamers van het hart.  

- De prikkels in het hart zijn heel onregelmatig, onvoorspelbaar 

- De circulatie van elektrische geleiding totaal verstoord en onregelmatig verloopt.  

- In deze omstandigheden gebeuren er twee dingen 

o Elektrische prikkels in voorkamers verlopen abnormaal; dus ze trekken niet mooi samen. De 
voorkamers blijven gewoon stilstaan.  

▪ Bloedklonters ontstaan door stilstaand bloed 

• Indien deze bloedbaan volgen: ontstaan van een embool (vb. CVA) 

o Door de onregelmatigheid van de prikkels gaat de pols zeer onregelmatig zijn.  

BEHANDELING 

- Dikwijls anticoagulatia (ontstollende medicatie): vb. marcoumar, rivaroxaban (NOAC). 

- Soms vertraging van het hartritme (bvb. betablokkers). 

- Soms reconversie van het hartritme (medicatie, elektrische reconversie). 

9.4.3.2. VENTRIKELACHYCARDIE, VENTRIKELFIBRILATIE 

- Levensbedreigende hartritmestoornissen van de hartkamers. 

- Kan zelflimiterend zijn, kan aanleiding geven tot cardiaal arrest (afwezigheid van cardiale ‘output’). 

- Indien cardiaal arrest: 

o Reanimatie (A, B, C!). 

▪ A: luchtwegen vrij zijn (misschien gestikt??) 

▪ B: ademhaling (breathing) 

▪ C: circulatie: dan pas aan de pols voelen. De pols is wat zwakker in de pols, maar beter in de 
hals regio.  

• Geen circulatie: overgaan tot hartmasagge 

o Geen circulatie = alles valt stil 

• Kan wel een circulatie zijn maar geen ademhaling meer 

o Dikwijls elektrische reconversie nodig. 

▪ Werkt enkel voor VA of VF 

▪ Zorgen voor reset van de elektrische prikkel over gehele hartspier 

▪ Niet werken van asystolie  

▪ Mag reanimatie niet vertragen 

• Eerst reanimeren 

• Hulpdiensten verwittigen 

• Indien apparaat aanwezig is, hierop overschakelen 

Pacemaker  
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- Is een batterij met een elektronisch apparaat die hartprikkels kunstmatig afvuurt en onder de huid 
(sleutelbeen, links of rechts). 

- Verbonden met draden in het hart om daar te elektrische prikkels afte gegeven.  

o Zorgt voornamelijk bij vertraging, uitvallen dat de normale werking wordt overgenomen.  

o Meet continue wat er gebeurt in het hart als het te traag klopt of normaal klopt.  

- Twee soorten draden: sensorische draden en de activatiedraden 

o Sensorische draden voelen dat het hart terug normaal functioneert gebeurt er niets, moest het onder 
een bepaald ritme gaat 

o Melden aan de activatiedraden waardoor er elektrische prikkels worden afgegeven.  

ICD:  

- Ook een batterij met elektrisch circuit met kabels tot in het hart. 

- Geven van elektrische schok aan het hart maar van binnenuit.  

o Een jonge sporter heeft het brugada, waardoor er ventrikelfibrillaties ontstaan, dan wordt er een ICD 
geïmplanteerd.  

▪ Deze gaat het probleem opsporen en een schok geven als er een VF ontstaat. 

- Risico: het kan ook schokken geven, wanneer het verkeerd registreert.   

 

9.4.4.  ZIEKTE VAN DE HARTKLEPPEN 

9.4.4.1. LEKKENDE OF VERNAUWDE HARTKLEP  
Voorbeeld: Aortaklepstenose. 

- Verminderde inspanningscapaciteit, dyspnee. 

- Evolutie naar hartfalen. 

- Kan syncopes geven (verminderde doorbloeding via de halsslagaders). 

- Kan hartritmestoornissen uitlokken. 

Voorbeeld: mitralisklepinsufficiëntie. 

DIAGNOSE 

- Een hartgeruis  

- Transthoracale, transoesophagale echocardiografie. 

o Duidelijke terugvloei of de vernauwing zien 

BEHANDELING 

- Vervangen van de hartklep of aanpassen van de hartklep.  

o Er zijn twee soorten hartkleppen 

▪ Mechanische (metaal): dit is zeer duurzaam, 
weinig slijtage.  

• Bij jonge mensen wordt vaak een 
metalen klep gestoken.  

• Nadeel: levenslang bloedverdunners 
nemen.  

▪ Biologische kunstklep van een varken of een kalf 

• Lang meegaan + meer natuurlijke klep 
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• Bij ouderen (10-15j leven) 

• Geen nood aan bloedverdunners 

- Vroeger: openhartoperaties.  

- Tegenwoordig probeert: minimaal invasief  

o Via de bloedbaan (via lies) om de nieuwe klep via een katheter in het hart te plaatsen 

o TAVI (de oude klep blijft zitten, maar wordt weggeduwd door de nieuwe klep, bij openhartoperaties, 
wordt de klep wel verwijdert) 

9.4.4.2. ENDOCARDITIS 

- Infectie met aanwas van een bacteriële kolonie op een van de 
hartkleppen.  

- De hartkleppen zijn verdikt en dat de hartklep kapot is gegaan.  

o Ontstaan door bacteriën die in de bloedbaan zijn terecht 
gekomen (mondkiemen, IV, druggebruik, …) 

o Dit kan acute hartfalen geven, kan in de bloedbaan 
terecht komen (septische embolieën).  

BEHANDELING 
o Hartklepvervangingen, langdurig antibiotische therapie 

 

9.4.4.3. PERICARDITIES 

- Ontsteking van het hartzakje.  

- Deze ontsteking is meestal viraal.  

SYMPTOMEN 

- Bij ademhaling komt er een druk op het hart, dus doet het pijn tijdens het ademhaling.  

- Viraal syndroom 

- Dyspnee (meestal zo vochtuitstorting in het hartzakje) 

BEHANDELING 

- Aspegic (hoge dosis), ontstekingsremmers, corticosteroïden 

- Soms drainage van het hartzakje 

9.4.4.3.1. TAMPONNADE 

- Vochtuistrorting in het pericard met hoge druk: duwt voorkamers dicht en bedreigt de vulling van het hart 

- Levensbedreigende verwikkeling 

BEHANDELING 

- Pericarddrainage 

o Hierdoor moeten ze een naald in het zakje steken om het vocht eruit te halen.  
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9.5. ZIEKTES VAN DE SLAGADERS 

9.5.1.  ANEURYSMA VAN DE ABDOMINALE AORTA 
Al het bloed dat naar de armen, benen, … moet komt via de aorta. Het bevindt zich in de borstkast en in de buikholte. 

BEGRIP 

- Beschadiging van aortawand door arteriosclerose en arteriële hypertensie 

o =verkalking en verzwakking van de wand 

- Abnormale uitzetting van aorta 

o Kwaliteit wand verminderd 

o Zorgt voor zakvormige uitzetting 

VERWIKKELINGEN 

- Ruptuur met plotse dood 

o Doodbloeden  

o “Hartaderbreuk” 

- Ruptuur met acuut abdomen, lage rugpijn, shock 

o Hevige pijn 

DIAGNOSE 

- Echo, CT (indien voldoende tijd) 

THERAPIE 

- Heelkundige resectie: aorta-greffe 

- Stenting 

o Stent over aneurysma  

o Aneurysma wordt uitgesloten + lek gedicht 

 

9.5.2.  PERIFERE ARTERIËLE INSUFFICIËNTIE 

BEGRIP 

- Arteriosclerotische vernauwing van slagaders van onderste ledematen 

o Spieren in benen kirjgen minder bloed 

▪ Minder zuurstof terecht in benen 

 

SYMPTOMEN 

- Claudicatio intermittens 

o Etalagebenen zijn pijnlijke benen veroorzaakt door e 

▪ Een vernauwing (stenose) 

▪ Verstopping (occlusie) in de buikslagader (aorta) 

▪ Beenslagaders als gevolg van slagaderverkalking (arteriosclerose). 

- Ischemische rustpijn 

o Pijn hebben in been wegens weinig aanvoer bloed met zuurstof 

- Gangreen 
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o Doorbloeding zo slecht: zorgen voor afstervingsverschijnselen van de tenen, wondjes die slecht 
genezen, …  

o Organen sterven af door te weinig doorbloeding 

DIAGNOSE 

- Trofische toestand  

- Palpatie beenarterieën (pulsaties) 

o Voelen van de polsslag 

- Doppleronderzoek 

o Onderzoek van de bloedvaten waarbij gebruikgemaakt wordt van geluid 

- CT-angiografie 

o CT van de bloedvaten 

- Arteriografie 

o Kleurstof in bloedbaan 

▪ Aanduiden over een vernauwing of klonter is  

THERAPIE 

- Rookverbod 

o Rookstop omdat veel P gerookt hebben 

- Wandelen 

o Doorbloeiding stimuleren  

o Veel wandelen, zonder pijn te hebben 

- Nauwkeurige voethygiëne 

- Bloedverdunners 

o Om bloedklotering tegen te gaan 

- Heelkunde 

o Circulatie herstellen door stent 

o Vernauwingen opblazen met een ballon 

o Overbrugging 

o Amputatie  

Alles onder controle proberen te houden die de doorbloeding slecht maken en de kwaliteit verslechteren. Veel 
patiënten hebben vaak gerookt (DUS ROOKSTOP). P stimuleren om bloedvaten te gebruiken dus veel te wandelen, 
maar onder de pijndrempel. Bloedverdunners om bloedklontering tegen te gaan.  

Bij benen; om de circulatie te herstellen door stent of vernauwing opblazen met een ballon of een overbrugging. 

9.5.3.  CEREBROVASCULAIRE ACCIDENT 

- Thrombosering van een atherosclerotische plaque in de halsslagaders of thrombo-embool naar de hersenen. 

- Geeft aanleiding tot uitvalsverschijnselen. 
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9.5.4.  ARTERIËLE HYPERTENSIE 

 

ESSENTIE: arteriële essentie geeft aanleiding tot verschillende organen die last hebben  

- Niervaten: heel gevoelig aan hoge bloeddruk. 

o Ze zullen een achteruitgang van de nierslagaders en uiteindelijk achteruitgang van de nierfuncties.  

o Rechtstreeks gevolg van hoge bloeddruk/ 

o Dit is meestal een ouderdomsfenomeen 

OORZAAK 

- Essentiele hypertensie (bloeddruk neemt fysiologisch toe met de leeftijd) 

o Genetisch 

o Zoutgebruik 

o Stress 

▪ Witte doktersjas: bloeddruk bij artsis hoger dan zelf meting doen thuis 

- Renale hypertensie:  

o Slechte werking niervaten → verhoogde bloeddruk aangestuurd door de nieten 

o Probleem oplossen: bloeddruk zakken 

- Endocriene hypertensie 

o Hormonale stoornissen → verhoogde bloeddruk 

o Hormonale problemen oplossen: bloeddruk laten zakken 

- Dit zijn voorbeelden van secundaire hypertensie en komt niet vaak voor. 

BEHANDELING 
Vroeg starten met behandeling om schade vermijden aan bloedvaten 

- Combinatie van verschillende medicamenten 

o Diuretica 

o ß-blokkers 

o ACE inhibitoren 

o Angiotensine II receptor antagonisten (sartanen) 

o Calcium antagonisten 

o Centraal werkende antihypertensiva 

- Het type medicatie hangt af van de tolerantie van dit of ander medicament 

- Aanraden om te veel zout in voeding te vermijden, omdat het vocht aantrekt en de bloeddruk naar boven 
kan gaan 
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9.6. ZIEKTEN VAN DE ADERS 

- Veneus systeem: 

o Lage druk systeem dat zuurstofarm bloed terug van de weefselsnaar het hart brengt. 

o Kleppen verhinderen terugvloei van het bloed: unidirectionele flow. 

- Hebben meer te maken met klontervorming.  

- De aders leveren het gebruikte bloed af aan het hart.  

- Deze hebben minder bloeddruk en die aders, hebben eerder een passieve rol.  

- Deze hebben een vervoerende rol.  

9.6.1.  DIEP VENEUZE TROMBOSE 

BEGRIP 

- Ontsteking en thrombose diepe aders 

o Klontervorming in aders van het been 

- Meestal in onderste ledematen en bekken 

o Bloed niet meer wegkunnen uit been → pijn 

- Krijgen door spieren van been minder bewogen te hebben 

RISICOFACTOREN 

- Bedlegerigheid 

- Postoperatief 

- Postpartum 

- Hogere leeftijd 

- Obesitas 

- Spataders 

- Immobilisatie (vliegen, gips,…) 

o Spieren minder gebruiken 

SYMPTOMEN 
Been is 

- Rood 

- Dik, gezwollen 

- Pijnlijk 

- Warm 

VERWIKKELING 

- Gevreesde verwikkeling: longembool 

o Bloedklonter volgt veneuze bloedbaan en komt via het hart in de pulmonaal arterie vast te zitten. 

▪ Klonter afbreken en bloedbaan volgen → in hole ader terecht  → naar voorkamer → rechter 
kamer → naar de long 

▪ Stukje van doorbloeding van long kom in gedrang 

- Risico: 

o Plotse drukverhoging in de slagaders na het hart: ontstaan van verwikkelingen op niveau van het hart 

▪ Rechter hartfalen 

• Stuk van de bloedcirculatie krijgt geen zuurstof meer → overdruk in de rechterkant 
van het hart 

▪ Aritmie 

• Hartfalen of hartritmestoornissen 

o Bloed raakt niet meer geoxygeneerd. 

- Levensbedreigend!!! 
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SYMPTOMEN 

- Meestal typische setting 

- Ontstaan van  

o Dyspnee 

o Thoracale pijn 

- Soms zelfs hyperacuut met plotse dood 

BEHANDELING 

- Preventie! 

- Vroegtijdig mobiliseren na operatie, bevalling 

o Steunkousen dragen 

- Lage dosis antistolling (laag moleculair gewichtsheparines) bij bedlegerigen, operatiesClexane, 
Fraxiparine,…S.C. 

o Spuitje met bloedverdunners 

o Mensen laten fietsen 

VENEUZE THROMBOSE ± EMBOOL 
Ontdekken van een trombose, embool 

- Thrombolyse bij levensbedreigende vormen 

o Vorm van bloedverdunner die werkt als ontstopper 

o Lost elke mogelijke klonter op 

o Veel risico 

- Laag moleculair gewichtsheparines (nadien) 

- Nadien anticoagulatie per os 

o Nieuwe klotnervormting tegengaan 

o Klonters oplossen 

- Coumarines (Marcoumar) 

- NOAC 
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10. REUMATOLOGIE 

10.1.  BOTTEN, SPIEREN, PEZEN, GEWRICHTEN 

 

- Gewricht: plaats waar 2 botten een scharnierfunctie hebben en met elkaar moeten glijden en beweging 
kunnen maken 

- Rond gewricht is er een kapsel met vocht.  

o Boven het kapsel ligt er een slijmbeurs om schokken op te vangen 

- De spieren hechten zich vast met pezen aan de botten.  

o De spieren zorgen voor beweging door contractie spiervezels 

- Pezen  

o Collageenvezels, grote trekvastheid 

- Bot: is het geraamte, die zorgt voor sterkte en ondersteuning en bescherming zoals de ribben die het hart en 
de longen beschermen, de schedel voor de hersenen, …  

o Bot is iets dynamisch. 

o Bevat collageen, calcium en fosfor bevattende kristallen  

o Het wordt continu afgebroken (osteoclasten) en vernieuwd (osteoblasten).  

▪ Als er hier een probleem zit, ontstaat er botontkalking of botafbraak.  

- Kraakbeen is veel zachter en soepeler.  

o Bevat water en is vervormbaar zoals de meniscus.  

▪ Collageenvezels 

▪ Wateraantrekkende proteoglycanen 

o Het is een stootkussen in het gewricht. 

10.1.1.  CONCEPTEN 

- Ontsteking 

o Arthritis: ontsteking van gewricht 

o Tendinitis: ontsteking van pees 

o Myositis: ontsteking van spier 

o Bursitis: ontsteking van slijmbeurs 

- Degeneratie 

o Arthrose: degeneratie van gewricht 

- Pijn 

o Artralgie: pijn aan gewricht 

o Myalgie: pijn aan spier 
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10.2.  ZIEKTE VAN HET BOT 

10.2.1.  OSTEOPOROSE 

- Verlies van botmassa en architecturale afwijkingen in het bot, leidend tot botzwakte. 

- Twee grote groepen 

o Primaire (leeftijdsgebonden) osteoporose 

▪ Voornamelijk bij postmenopauzale vrouwen of ouderen. 

o Secundaire osteoporose 

▪ Langdurig gebruik van corticosteroiden. 

• Invloed op botmassa 

▪ Hypogonadisme 

• Minder hormoonproductie 

▪ Immobilisatie 

• Geen gebruik van bot → verliezen van kwaliteit → verlies botmassa 

 

Schors bot is dunner en gaten zijn veel meer uitgesproken (= minder sterk) 

RISICOFACTOREN 

- Vrouwen 

- Late menarche 

- Vroege menopauze: spontaan, heelkundig 

o Heelkundige: verwijderen van eierstokken of baarmoeder 

- Familiaal 

- Tengere lichaamsbouw 

- Lage calciuminname, laag vitamine D 

- Sedentair leven 

- Roken 

- Alcoholmisbruik 

SYMPTOMEN 

- In principe pijnloos en asymptomatisch 

o Voelen dit niet, tenzij er een breuk ontwikkelt 

- Fracturen (risico ifv ernst, gemiddeld ¼ vrouwen met OP >60j). 

o Soms spontaan: wervelindeukingsfracturen 

▪ Indeukingen zorgen voor gekromde rug 

o Meest frequente osteoporotische fractuur; meestal pijnloos. 

o Door verlies van trabeculair bot. 

o Soms plotse rugpijn, soms na beweging ontstaan. 

o Kan gepaard gaan met neurologische uitvalsverschijnselen. 

▪ Breuk in wervels: tegen zenuwen duwen en verlamming ontstaan 

▪ Hernia op tussenwervelschijven→ uitpuilen en op ruggenmerg duwen.  

o Vervorming van de wervelzuil. 

- Soms na trauma: femurfhalsfracturen (heupfracturen) 

o 15% van vrouwen >80 jaar; 5% van mannen >80 jaar. 
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o Kan levensbedreigend zijn (bloedverlies!) 

o Ontstaan door een val 

DIAGNOSE 

- Botdensitometrie of botmeting 

o Met behulp van zeer lage dosis röntgenstralen wordt de densiteit van het bot gemeten. 

o Gemeten op wervel en femur (heup) 

▪ Resultaten vergelijken met standaardpopulatie 

▪ Grote afwijking → osteoporose 

o Resultaat wordt uitgedrukt door middel van de 

▪ T-score: waarde vergeleken met jonge gezonde populatie 

• Meer dan -2,5 standaarddeviatie van ref = osteoporose 

▪ Z-score: waarde vergeleken met een gezonde populatie van gelijke leeftijd 

• Meer dan -2,0 standaarddeviatie van ref = osteoporose 

BEHANDELING 

- Preventie! 

o Zorgen voor optimale botmassa op jongere leeftijd 

o Sport, fysieke activiteit 

o Calciuminname (zuivel) 

o Vitamine D 

o Gevarieerde voeding 

o Rookverbod 

o Vitamine D en calciumsupplementen bij risicogroepen (vb. corticosteroiden) 

- Behandeling 

o Calcium en vitamine D supplementen 

▪ Breukrisico reduceren tot 50% 

o Remming botafbraak:  

▪ bifosfonaten (pilvorm, infuus) 

• via IV 

▪ Osteoclastenremmers (infuus) 

• Een keer per jaar 

- OOK NA MENOPAUZE!! 
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10.3.  ZIEKTE VAN DE SPIER 

10.3.1.  POLYMYOSITIS 

DEFINITIE 

- Auto-immuunziekte met ontsteking van meerdere spiergroepen. 

SYMTOMEN 

- Krachtsverlies in spieren, voornamelijk schouder en bekkengordel. 

- Voornamelijk bij vrouwen. 

- Soms gepaard met huidletsels (‘dermatomyositis’) 

- Soms gepaard met longaantasting of andere immuunziektes 

- Soms sliklast (bij faryngeale aantasting) 

DIAGNOSE 

- Spiereiwitten in bloed, autoantistoffen 

BEHANDELING 

- Immuunsupressie (Corticosteroiden; azathioprine, methotrexaat) 

10.3.2.  POLYMYALGIA RHEUMATICA 

DEFINITIE 

- In feite een vorm van vasculitis 

o Treffen de bloedvaten van de spieren 

o Bloedvaten ontsteken → onvoldoende zuurstof in de spieren → zwakker worden 

- Voornamelijk voorkomend bij ouderen (gemiddelde: 70 jaar) 

- Voornamelijk manifestatie door spierzwakte (‘gordelzwakte’): schouders, heupen 

SYMPTOMEN 

- Dikwijls gepaard met temporele arteritis 

o Hoofdpijn 

o Risico op (definitieve) blindheid 

▪ Aantasten bloedvaten ogen 

▪ Permanent blind worden 

o Spierpijnen thv kaak bij kauwen 

▪ Bloedvaten krijgen minder doorbloeding → moeilijker 
kauwen en eten 

- Algemene symptomen 

o Vermagering, koorts, anemie 

- Veel impact + belangrijk om op tijd te herkennen 

DIAGNOSE 

- Combinatie 

o Leeftijd >50 jaar 

▪ Met typische klachten komen 

o Bloed sedimentatie verhoging (ontstekingsparameter) 

▪ Door ontsteking van bloedvat 

o Klachtenpatroon 

o Snelle respons op corticosteroiden 

- Soms 

o Biopsie van de arteria temporalis (zo arteritisklachten, onduidelijke diagnose) 

▪ Slagader in het gezicht 

o PET-scan van de bloedvaten 

▪ Pet-scan die bloedvaten sterk aankleuren → fel ontstoken 
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BEHANDELING 

- Corticosteroïden 

o Immuun onderdrukken heeft een snelle respons: hierdoor weten dat de diagnose goed is 

▪ Meer spiersterkte, hoofdpijn wordt beter, kaakpijn gaat weg 

▪ Cort. Voldoende lang geven en uiteindelijk afbouwen om volledig te stoppen 

 

10.4.  ZIEKTE VAN DE PEZEN EN GEWRICHTEN 

- Arthritis (ontsteking): inflammatoir type pijn 

o Vb. Reuma 

o Gepaard met ontsteking van gewrichten 

o Kleine fractie ontwikkelt arthritis 

- Arthrose (degeneratief): mechanisch type pijn 

o Slijtage van gewrichten 

o Iedereen ontwikkelt arthrose 

Arthritis of inflammatoir Arthrose of mechanisch 

Pijn verbetert met beweging  
’s nachts ook pijn 

➔ Wanneer ze gewrichten niet gebruiken 

Pijn verergert met beweging 
Geen nachtelijke pijnen 

➔ Pijn wanneer ze gewrichten gebruiken 
 

Uitgesproken stijfheid 
Ochtendstijfheid, soms uren duren 
 

Stijfheid snel verdwenen 
 
 

Zwelling en roodheid van gewrichten 
 

Inflammatie minder op de voorgrond 

DIAGNOSE 

- Anamnese en klinisch onderzoek 

o Goed luisteren naar P’s verhaal 

o Belangrijkste diagnostisch middel 

- Bloed 

o Ontstekingsparameters 

o Auto-antistoffen 

o Antistoffen tegen micro-organismen 

o Infectie 

▪ Sommige aandoeningen zijn gevolg van infectie 

o Genetische testen 

- Radiografie 

o RX, echografie, NMR 

- Gewrichtspunctie 

o Gewrichtsvocht uit knie trekken 

▪ Onderzoeken wat er juist aan de hand is bij dit type P 

o Witte bloedcellen, cultuur 

o Kristallen 

10.4.1.  JICHT 

BEGRIP 

- Inflammatoire gewrichtsontsteking 

- Stofwisselingstoornis met overmaat aan urinezuur in bloed 

- Neerslag van urinezuurkristallen in gewrichten 

- Vooral bij volwassen mannen 
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SYMPTOMEN 

- Vrij plotst ontstaan van ontsteking  

- Acute jichtaanvallen: rood, warm, gezwollen, pijnlijk 

o Tenen niet meer kunnen bewegen, geen schoenen maar kunnen aandoen 

- Meestal eerste metatarso-falangyaal gewricht: « pootje » 

o Meestal in voeten (teenkootjes) 

▪ Overgang tussen voetbeentjes en teenkootjes (scharniergewricht) → neerslaan + voor 
ontsteking zorgen 

- Jicht-tophi 

o Knobbel vorming  

BEHANDELING 

- Colchicine, onstekingsremmers of cortisone in een acute fase.  

o Na een acute aanval moeten ze levenslang iets nemen om urinezuurkristallen tegen te werken. 

- Allopurinoil dient ervoor om nieuwe aanvallen te voorkomen 

10.4.2.  SEPTISCHE ARTHRITIS 

- Gewrichtsontsteking veroorzaakt door een bacteriële ontsteking van het gewricht. 

o In gewrichtsholte 

- Soms spontaan, soms na punctie. 

o Na punctie: gebruik van niet-steriele naald 

o Spontaan: vastnestelen in een gewricht 

- Gepaard met snelle destructie van het gewricht: urgentie! 

o Snelle en permanente vernietiging van kraakbeen en gewricht 

▪ Kraakbeen hersteld niet 

- Zeldzame oorzaak van arthritis: tuberculeuze arthritis. 

DIAGNOSE 

- Zo snel mogelijk stellen om schade te voorkomen 

- Punctie met analyse en kweek van gewrichtsvocht. 

BEHANDELING: 

- Drainage, spoelen, antibiotica. 

o Bacteriën afvoeren 

10.4.3.  LYME BORRELIOSIS 
= ziekte van Lyme 

DEFINITIE 

- Infectieziekte, veroorzaakt door bacterie Borrelia burgdorferi, welke wordt overgedragen via teken. 

- Besmette teken (10%) moeten een bloedmaal nemen en komen voor in gebieden met dense begroeiing (bos, 
duinen). 

o Tijdens opzuigen bloed kan teek de bacterie inbrengen bij de P 

o 10% van de Belgen zijn besmet met bacterie 

ZIEKTEVERLOOP 
Ziekte niet behandeld wordt en je ontwikkeld de ziekte van lyme, zijn er drie fases 

1) Vroege gelokaliseerde ziekte 

o Huidsymptomen: gepaard met grieperig gevoel, spierpijn, klierzwelling en huidletsels.  

▪ Dit zijn grote rode ringen die ontstaan op de huid en die gaan verspringen over de huid van 
plaats tot plaats.  

• Geen bloedname meeer → zéér typisch symptoom van Lyme.  

• Ontstaan binnen de paar weken na aanraking.  

P vertellen niet dat ze gebeten zijn door een teek, niet meer weten, vergeten, … 



 

131 

2) Vroege gedissemineerde ziekte:  

o Associëren met andere symptomen zoals aantasting zenuwen en hart 

▪ Krijgen van zenuwonsteking, hartrimtestoornis en in de extreme vorm krijg je hartfalen. 

o Hier doorkomen dan krijg je laattijdige symptomen, maanden na de infectie 

3) Late gedissemineerde ziekte 

o Ontstekingen van 1 specifiek gewricht zoals knie  

o Zeer zware neurologische afwijkingen zoals ontsteking van meerdere zenuwbanen (verlammings, 
schietende pijnen, …) hersenvliesonsteking, …  

DIAGNOSE 

- Klinisch: tekenbeet hebben gehad + laten onderzoeken  

- Huidletsel: diagnose rond 

- Bloed: antistoffen opsporen 

o Kan ook aanwezig zijn zonder dat je de ziekte ontwikkeld, hoe kan dat? Omdat je het al een keer 
hebt gehad en je hebt het overwonnen, waardoor je immuun bent. Niet iedereen is drager van de 
ziekte 

BEHANDELING 

- Antibiotica 

o Afhankelijk is van stadia (vroeger is kort) 

▪ Dikwijls langdurige behandeling van enkele weken en IV 

CHRONISCHE LYME!! 
o Niet medisch bewezen, het bestaat maar heeft zeer specifieke symptomen. 

o De echte ziekte moet je onderscheiden, niet op lichamelijke afwijkingen gebaseerd.  

10.4.4.  REUMATOÏDE ARTRITIS 

DEFINITIE 

- Meest frequent voorkomende ernstige reumatische aandoening 

o Geven klassieke gewrichtsreuma 

- 1% van de Kaukasische (blanke) bevolking 

- Immunologisch bepaald 

- Incidentie neemt toe met leeftijd (begint tussen 30-55 jaar) 

o Na leeftijd 55 jaar terug dalen 

- Man/vrouw verhouding 1/3 

o Voornamelijk vrouwen 

- Ontstekingsziekte van de voornamelijk synovium van de perifere gewrichten 

o Slijmvlies van perifere gewrichten worden aangetast 

▪ Kraakbeen gaat vernietigd worden 

▪ Ernstige vervormingen van de gewrichten  

- Aantasting van gewrichten, pezen en bot lijkt tot onomkeerbare destructie van gewrichten in tweede tijd 

SYMPTOMEN 

- Inflammatoir type pijn, symmetrisch, fluctuerend in activiteit. 

o Hevige gewrichtspijnen 

- Misvormingen en invaliditeit indien onbehandeld. 

- Algemene klachten: anorexie, vermoeidheid, koorts 

DIAGNOSE 

- Klinisch beeld 

- Auto-antistoffen (reumafactor, anti-CCP antistoffen): 70 van pt. 

- Radiografie 
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BEHANDELING 

- DMARDs (disease-modifyng anti-rheumatic drugs). 

o Agressieve anti-inflammatoire behandeling om gewrichtsbeschadiging te voorkomen. 

▪ Snel de ontsteking in de gewrichten plat leggen 

o Vroegtijdige combinatietherapie met 

▪ Sulfasalazine, methotrexaat, azthioprine, cyclosporine, anti-TNF 

- Corticosteroiden, NSAID 

o Snel op onderdrukkende medicatie en op die manier kan de ontsteking weggaan en vernietiging 
voorkomen worden 

- Analgetica 

o Te voorkomen naar toekomst toe 

- Kine- en ergotherapie 

o Soepelheid van de gewrichten te onderhouden  

10.4.5.  SPONDYLO-ARTHROPATHIE 

DEFINITIE 

- Verzamelnaam voor groep van reumatische aandoeningen 

o Dikwijls ontstekingen van sacro-iliacale en paravertebrale gewrichten 

o Kan aanleiding geven tot verstijving van de wervelzuil (ankyloserende spondylitis – ziekte van 
Bechterew). 

▪ Ontsteking van de wervelzuil 

o Gepaard met peesontstekingen (enthesitis). 

▪ Ontsteking van de pezen zoals achillespees 

▪ Gewrichten van de heup of bekken 

o Vooral bij mannen (3 keer meer dan bij vrouwen). 

o Begint klassiek tussen de leeftijd van 20-30 jaar. 

o Geassocieerd met genetische variant (HLA-B27). 

o Dikwijls geassocieerd met ziekte buiten de gewrichten: 

▪ Psoriasis (‘psoriatische arthropathie’) 

▪ Ziekte van Crohn/ colitis ulcerosa 

▪ Uveitis (oogontsteking) 

SYMPTOMEN 

- Inflammatoir type pijn in de rug, sacro-iliacaal. 

- Stijfheid van de wervelkolom. 

o Omdat het immobiel is + met elkaar vergroeid 

o ’s ochtends ondragelijk, ’s nachts niet bewegen 

o Beter naarmate meer beweging 

- Kan gepaard gaan met ontsteking van schouders, heupen, knieën. 

BEHANDELING 

- Behandeling zijn ontstekingsremmers maar zijn minder effectief.  

- De belangrijkste zijn de TNF-alfa remmers 

o Zijn infusen die we mensen geven met Crohn om de darmontsteking tegen te gaan, ook hetzelfde 
hier. 

o Heeft een belangrijke mate de levenskwaliteit doen verbeteren.  

- Gewrichtsverstijvingen en rugpijnen en vervormingen tegen te gaan 

- Kinetherapie 

  



 

133 

10.4.6.  ARTRHOSE 

DEFINITIE 

- Degeneratie van gewrichtskraakbeen (hier niet synoviaal!) 

o Slijtage van het gewrichtskraakbeen 

- Frequent en toenemend met leeftijd 

o Voornamelijk bij vrouwen 

- Arthrose minstens een gewricht 96% > 75 jaar 

- Vooral bij zwaardere vrouwen 

o = Risicogroep 

- Familiale component 

AANGETASTE GEWRICHTEN 
o Coxarthrose: heupen 

o Gonarthrose: knieën 

o Spondylarthrose: wervelzuil 

o Noduli van Heberden thv handen 

SYMPTOMEN 

- Pijn en functieverlies in gewrichten 

- Neemt toe bij belasting 

- Zeer kortdurende stijfheid 

-  

BEHANDELING 

- Niet veel aan doen → slijtageprobleem 

- NSAID, pijnstilling 

- Gewrichtsbeschermende maatregelen 

o Rughygiene 

o Vermagering 

- Gewrichtsprotheses 

o Heupprothese meer voor ernstige, invaliderende artrose 

10.5.  SYSTEEMZIEKTE 

DEFINITIE 

- Ziekte die meerdere orgaanstelsels aantast, of het lichaam in zijn geheel. 

- Grote verzameling van, dikwijls zeer zeldzame, aandoeningen. 

- Meerde orgaanstelsels of gehele lichaam 

- Grote groepen zinn vasculitis 

o Ontsteking van bloedvaten en afhankelijk van welk bloedvat = ander symptoom 

- Auto-immuunziekte 

o Vb. IgG4 gerelateerde ziekte 

10.5.1.  SYSTEEMLUPUS (LUPUS ERYTHEMATODES) 

DEFINITIE 

- Chronisch inflammatoire auto-immuunziekte die theoretisch elk orgaan van het lichaam kan aantasten. 

o Binnen systeemziekte het meest frequente 

- Ziekteverloop heel variabel 

o Opstoten en remissies 

o Variëren van zeer ernstige ziektebeelden tot eerder mild verloop 

 
 



 

134 

 
SYMPTOMEN 
Quasi elk orgaan kan worden aangetast + combinatie van enkele symptomen 

- Koorts, vermoeidheid, gewichtsverlies. 

- Artritis en arthralgieën (in 90% van de patiënten). 

- Huidafwijkingen, haaruitval. 

- Vasculaire problemen: vasculitis, Raynaudfenomeen. 

- Nierlijden: glomerulonephritis, nefrotisch syndroom, nierfalen (50% van de patiënten). 

- Longlijden: interstitieel longlijden, pleuritis. 

- Hart: pericarditis, myocarditis, endocarditis, coronaire aantasting. 

- Neuropsychiatrische afwijkingen. 

- Oogafwijkingen: keratoconjunctivitis. 

- Hematologisch: alle cytopenie, splenomegalie, adenopathie. 

Foto’s frequent zien bij Lupus 

- Vlindermasker ontstaan: typische uitslag 

- Zwanenhals afwijkingen:  

- Wit verkleuren van de vingers en pijn doen in aanraking met koud door bloedvataantasting 

o Wijst op systeemaandoeningen 

DIAGNOSE 

- Combinatie van symptomen zoals typische huidletsels en haaruitval – diagnose stellen  

- Combineren met bloedonderzoeken  

o Ontstekingsparameters, autoantistoffen, nierfunctie (urinesediment), complet formule. 

BEHANDELING 

- Afhankelijk van de ernst 

o Hydroxychloroquine (Plaquenil) 

o Corticosteroïden 

o Immunosuppressiva 

o NSAID 

o Maatregelen zoals verminderen van zonblootstelling. 
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11. INFECTIEZIEKTEN 

11.1.  INLEIDENDE BEGRIPPEN 

11.1.1.  KOORTS 

- Actieve temperatuursverhoging (naar nieuw ‘set-point’ aangestuurd door het thermoregulatiecentrum onder 
externe impuls (vb. bacteriële producten). 

o Aangestuurd door de hersenen  

▪ T boven “thermostaat” gaat  

• Mechanisme starten: warmte afgeven, zweten, hijgen → warmte afstoten  

▪ T onder “thermostaat” gaat: 

• Spieractiviteit genereren om warmte te creëren 

- T>38,3°C of herhaaldelijk T>38°C. 

OORZAAK  

- Infectie, medicamenteus, tumoraal (‘tumorkoorts’), inflammatie 

o Bacterie/virus verhogen setpoint in hersenen 

▪ Boven 38°C → koorts 

BEHANDELING 

- Verlaging van setpoint door medicatie 

o Paracetamol 

o NSAID: Ibuprofen, diclofenac 

o Acetylsalicylzuur: aspirine 

- Bewaken van mechanismen van warmteverlies! 

o P niet afkoelen  

▪ P meer energie leveren om lichaam op bepaalde setpoint te krijgen 

▪ NIET lichamelijk afkoelen  

11.1.2.  HYPERTERMIE 

- Balans van warmteproductie en warmteverlies is gestoord 

o ‘Set-point’ wordt overschreden 

▪ Setpoint staat op 36 graden maar het lichaam slaagt er niet in om de balans te behouden 

o De lichaamstemperatuur loopt passief op. 

▪ Het lichaam kan de overmatige warmteproductie niet aan, waardoor de temperatuur passief 
omhooggaat 

- Levensbedreigende situatie 

- Hier wel fysiek afkoelen! 

11.1.3.  BACTERIËMIE 

- Aanwezigheid van bacteriën in de bloedbaan (positieve hemocultuur). 

o  Bij positieve kweek zijn er bacteriën in het bloed 

o Bloedvergiftiging 

11.1.4.  SEPSIS 

- Zware weerslag heeft op het lichaam dan wordt er gesproken over een sepsis 

- Koorts, snelle pols (tachycardie), opgelopen ademfrequentie, verhoogde witte bloedcellen in het bloed + 
bacteriemie 

11.1.5.  SEPTISCHE SCHOK 

- Sepsis + forse verlaagde bloeddruk ondanks vochttoediening 

- Forse verlaging van bloeddruk, wat levensbedreigend is → de organen krijgen minder bloed waardoor er een 
orgaandysfuntie ontstaat.  
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11.2.  HIV  

11.2.1.  TERMINOLOGIE 

- Human Immunodeficiency Virus  

o Ontdekt in 1983 

o Naam van het virus: HIV-1 en HIV-2 

o Wijst op lymfotroop karakter van het virus 

o Richten op immuunsysteem + verzwakking van immuunsysteel 

▪ Infecties en tumoren woekeren in het lichaam 

- Acquired ImmunoDeficiency Synrome 

o Wijst op syndroom dat ontstaan bij hiv-infectie in gevorderde fase van de besmetting 

- Het virus 

o Slaagt erin zijn DNA in te bouwen in het DNA van de gastheer 

▪ Daarom moeilijk om uit te roeien 

o Van hieruit worden nieuwe virale partikels samengesteld 

▪ Verlaten de cellen en infecteren andere cellen 

o Het virus heeft bijzondere affiniteit voor CD4+ T-cellen (Helper-T cellen), die vernietigd worden met 
ernstige weerslag op de immuniteit 

▪ Door virus vernietigd worden → raken uitgeput 

• Zware effecten op immuniteit 

▪ Nakijken in bloed om inschatting te maken 

o Stilvallen van immuunsysteem 

o HIV-medicatie werken in op een ander stukje van het HIV-partikeltje 

 

11.2.2.  TRANSMISSIE 

- Seksueel contact 

o Meest frequente oorzaken van overdracht 

o Hoogste risico via anaal receptief onbeschermd contact. 

▪ Anaal contact: traumatiserend (microscopische scheurtjes) → in contact met sperma (bevat 
virus  

▪ Degene die penetreert loopt iets minder risico dan degene die ontvangt 

o Extreem laag risico bij oraal seksueel contact 

o Niet via speekselcontact 

▪ Zit wel in vaginaal vocht, sperma of bloed 

• Via penetratie kan een vrouw een man besmetten 

▪ Mondslijmvliezen zijn relatief ongevoelig voor het virus 

o Risico neemt toe naar mate  

▪ Meer seksuele partners 

▪ Partners met onbekende HIV-status 

▪ Aanwezigheid van andere SOA’s (genitale ulceratie) 
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▪ Type seksueel contact 

▪ Gebruik van drugs (bvb inhalantia – nitraten) 

▪ Minder risico bij besneden mannen 

• Geeft relatieve bescherming 

• Wegnemen voorhuid → eikel minder gevoelig (meer huidtextuur) → minder 
gemakkelijk doordringen dan bij de slijmen van de mannen zonder besnijdenis 

- Perinataal (‘verticale transmissie’) 

o Geboorte: bloederige aangelegenheid 

▪ Bloed moeder in contact komen met kind → verticale 
transmissie 

▪ Overgave virus van moeder op kind 

- Via bloedcontact (naalden: drugs, prikletsels) 

o Besmette naalden (druggebruik) 

- Sterk afhankelijk van regio 

o In ontwikkelingslanden 80% van infecties via vaginaal contact 

o In Westen 50% via seksueel contact bij MSM of intraveneus 
druggebruik 

o Prevalentie HIV 

 

 

- Oplopen van aantal HIV-transmissie van MSM 

o Belangrijk aandachtspunt 

ZIEKTEVERLOOP 
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1) Incubatieperiode 

- Incubatieperiode van 1-6 weken 

- Periode waarin virus binnen is in het lichaam, maar nog geen symptomen geeft 

o Te weinig virus om symptomen te geven 

2) Acute fase 

- Symptomen van de acute fase 

o Meestal asymptomatisch!!! (70% van de patiënten). 

▪ Weinig symptomen hebben: niet merken en niet rapporteren 

▪ Ziekte gemakkelijk gemist worden 

- Bij 30% ontstaan van een viraal syndroom (primo-infectie met HIV) 

o Koorts, spierpijnen 

o Keelpijn 

o Pijnlijke adenopathieën (hals) 

▪ Pijnlijke klieren 

o Huidrash 

o Soms neurologische symptomen 

o Verdwijnt spontaan na 1 à 2 weken 

o Nog geen antistoffen tegen HIV 

▪ Maw: patiënten zijn seronegatief 

▪ Vaak misdiagnose! → valse geruststelling 

▪ Risicoperiode: 

• Geen symptomen  

• Symptomen ontwikkelen → niet aan denken 

• Symptomen ontwikkelen → test → negatief → geruststelling 

3) Latente fase 

- Geen klachten 

- Progressieve trage vernietiging van het aantal CD4+ lymfocyten 

- Trage evolutie naar AIDS duurt meestal 10 jaar of langer 

- Evolutie naar AIDS in principe bij alle patiënten 

o HIV: duur latente fase wisselt van persoon tot persoon, maar iedereen komt in die fase als het 
onbehandeld blijft 

4) Aids 

- Wanneer aantal CD4 cellen zakt onder 200 per mm³ OF 

- Wanneer er typische AIDS-gerelateerde problemen ontstaan 

- Overleving in dit stadium (onbehandeld): 50% overlijden na 1 jaar 

o Stroomversnelling die complicaties met zich meebrengt 

- Gekarakteriseerd door 4 dingen 

o Opportunistische infecties 

▪ Infecties die bij immunocompetente patiënten in principe niet voorkomen. 

• Komen niet voor bij “gezonde” personen 

o Tumoren 

▪ Verzwakte immuunsysteem 

▪ Ook aantal typische tumoren, vb. Kaposi sarcoom 

o Wasting syndroom 

▪ Zwakte, gewichtsverlies, afname van spier- en vetmassa, diarree 

• Ontstaat als gevolg van een terminale hiv-infectie 

o HIV dementie syndroom 

▪ Progressieve neurologische achteruitgang bij gevorderde HIV 
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- AIDS: klassieke voorbeelden van opportunistische infecties (meest typische) 

o Candidiase (schimmelinfecties) van slokdarm, mond, luchtwegen 

o Ernstige cytomegalovirusinfecties 

▪ Koorts, klierontsteking (ongeveer hetzelfde als klierkoorts) 

• Zware darmontsteking, zware diarree (vb. Philadelphia) 

▪ Retinitis: ontsteking van het netvlies leidend tot blindheid 

• Vb. Freddy Mercury 

▪ Enteritis: chronische diarree 

o Tuberculose en atypische mycobaterium infecties 

o Pneumocystis jiroveci pneumonie 

▪ Meest frequente opportunistische infectie bij AIDS 

▪ Een gist die ernstige levensbedreigende longontstekingen veroorzaakt 

• Komt bij gezonde mensen niet voor 

o Recidiverende herpesinfecties 

o Toxoplasmose 

▪ Parasitaire infectie met hersenontsteking (encephalitis) of en/of retinitis tot gevolg 

- AIDS: voorbeelden van tumoren 

o Lymfomen 

o Cervixcarcinoom (baarmoederhalskanker): ook rol voor humaan papillomavirus 

o Kaposi-sarcoom 

▪ Meest frequente tumor bij patiënten met AIDS 

▪ Vasculaire tumor op de huid 

▪ Uitgelokt door humaan herpesvirusinfectie 

• Vrij spel door verminderde 
immuunsysteem 

▪ Aantasting van huiden slijmvliezen 

VIRUS, CD4 AANTALLEN TIJDENS HIV-BESMETTING 

 

- Weergeven van klassiek verloop van hiv-infectie 

o Blauw: CD4’s (lymfocyten) die aangevallen worden door Hiv-virus 

o Rood: viral load of virale lading: aantal partikeltjes die in het bloed worden teruggevonden 

- Na infectie: 

o Hhet virus exponentieel in aantal begint toe te nemen (acute fase) 

o Hoge virale lading 

o CD4’s gaan in een dipje 

- Na verloop van tijd 

o Lichaam gaat antwoord vinden  

▪ Immuniteit herstelt 

▪ Virus gaat in aantal naar beneden 

o Acute symptomen gaan weg (= latente fase 



 

140 

- Na 10 jaar 

o Cd4’s gaan blijven zakken tot kritische drempel 

▪ Ontstaan symptomen 

▪ Opportunistische infecties 

▪ Aidsfase 

▪ Overlijden 

o Zonder behandeling: afwezigheid CD4’s en torenhoge lading virale lading 

DIAGNOSE 

- Screeningstest in het bloed 

o Vroeger gebruikte screeningstest met hiv-antistoffen wordt pas positief 4-8 weken na de infectie. 

▪ Immuun antwoord op virus 

▪ Vertraging op 

▪ Antistoffen zijn nog niet gevormd 

o → Valse geruststelling 

- Momenteel voor screening combinatie van 

o 4de generatie combotest: combinatie van antistoffen en antigen!  

▪ Partikels op virus zelf  

▪ Aan lagere concentraties testen 

o Immunoglobuline M → wordt veel sneller positief dan G 

o Immunoglobuline G 

o P24 HIV antigen 

▪ Eiwit op virus zelf zitten  

o → Wordt positief na 15 tot 20 dagen 

- HIV-RNA 

o In principe geen screeningstest, wordt positief na 5-10 dagen 

o Virale lading: genetisch materiaal van het virus 

▪ Dure test 

▪ Niet bij iedereen mogelijk  

BEHANDELING 

PREVENTIE 

- Informatieprogramma’s 

- Beschermd seksueel contact: condoom 

- Testen van bloeddonoren 

- Programma’s rond steriele naalden 

- PEP en PrEP 

o PEP: post-exposure profylaxe 

▪ Bij zorgverleners 

• Vb. bij accidenteel prikletsel bij zorgverleners: binnen de paar uur te starten 

▪ Bij onbeschermde contacten met potentiele HIV patiënt 

• Bij onbeschermd vaginaal/anaal insertief/receptief contact 

• Met een bron die ofwel bekend is met HIV of een verhoogd risico heeft om HIV te 
hebben (druggebruiker, MSM, …) 

▪ Meestal combinatie van 3 antivirale producten gedurende 4 weken. 

▪ Aan denken bij slachtoffers van seksueel misbruik 

o Prep: pre-exposure profylaxe 

▪ 1x per dag inname van combinatieproduct van twee antivirale middelen, om HIV infectie te 
voorkomen, bij patiënten met verhoogd risico op HIV infectie 

o Zolang infectie risico duurt 
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o Af te wegen tov de nadelen van de behandelingen (nevenwerkingen) 

o Risico op HIV infectie vermindert met 90% 

THERAPIE 

- HAART (highly active anti-retroviral therapy). 

o Wordt gestart van zodra het virus gedetecteerd wordt in het bloed 

▪ Vroeger werd in latente fase niet behandeld, pas wanneer CD4 onder kritische grens zat → 
nu niet meer! 

o Meestal combinatie van 3 antivirale producten: noodzakelijk ikv resistentie. 

▪ Preventie tegen resistentie 

▪ Houden elkaar in balans 

▪ Virale lading is 0 of quasi 0 

o Remmen replicatie van het HIV virus. 

o Doel 

▪ Verminderen van virale lading (‘viral load’) 

▪ Normalisatie van aantal CD4 cellen / immuniteit en zo vermijden van progressie naar AIDS 
met alle mogelijke complicaties 

▪ Verlegen van de levensduur (naar normale levensverwachting) 

▪ Verminderen van risico op transmissie van het virus 

o Belangrijk: stipte inname om resistentie te voorkomen! Therapietrouw! 

o Definitieve genezing vooralsnog niet mogelijk 

- Preventie van opportunistische infecties 

o Primaire preventie/profylaxie 

▪ Preventie van ziektes als het risico op die ziekte significant vergroot is 

▪ Vb. voor pneumocystis jiroveci pneumonie preventie als CD4 aantal onder de 200 cellen per 
mm³ zakt. 

• Verantwoordelijk voor het ontstaan van longontstekingen 

o Secundaire preventie/profylaxie 

▪ Preventie van ziekte herval als de patiënt éénmaal de ziekte heeft doorgemaakt. 

11.3.  SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN 

11.3.1.  SYPHILIS 

- Veroorzaakt door bacterie (Treponema pallidum) 

- Aan sterke opmars bezig 

- Transmissie 

o Via contact met een syfilis zweer 

o Anale, vaginale, orale overdracht  

- Dikwijls co-infecties 

o >50% van de MSM patiënten met syfilis heeft ook HIV+ 

o Belang van screening op alle SOA bij diagnose van 1 SOA 

▪ HIV, hepatitis B, syfilis, chlamydia, gonokokken 

VERLOOP 
1) Primair stadium 

- Harde sjanker (= pijnloze zweer die ontstaat op de plaats waar er contact is geweest met besmette plaats) 

- Niets aan doen: spontaan verdwijnen 

- Duurt een aantal weken tot maanden 

2) Secundair stadium 

- Infectieziekte komt terug + verspreiden in bloedbaan 

- Ziek worden met algemene symptomen 

o Ontstaan van wratachtige zweren die zich op de slijmvliezen manifesteren foto van de mond,  
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▪ Zweren zijn ongelofelijk besmettelijk.  

▪ Bij bevrediging kan de penis besmetten en een harde janker ontwikkelen  

o Ander symptomen zijn koorts en rillingen.  

3) Tertiaire stadium:  

- Vroeger meer frequent, nu sneller herkend en behandeld.  

- Aantasting van specifieke organen zoals hart en bloedvaten (ontsteking aorta) 

- Aantasting van de hersenen en de zenuwen (neurosyfilis).  

o Symptomen zijn progressieve cognitieve stoornissen, ontstaan gedragsafwijkingen (vb psychoses) en 
verlammingsverschijnselen  

o Coördinatiestoornissen van de zenuwen, pijnscheuten en progressieve ataxie door aantasting 
ruggenmerg.  

 

DIAGNOSE 

- Diagnose via bloed: serologie 

BEHANDELING 

- Behandeling via antibiotica en de frequentie/duur is afhankelijk van het stadium waarin het herkend wordt. 

o Intramusculair of intraveneus 

11.3.2.  GONORREE 

- SOA veroorzaakt door een bacterie.  

- Komt binnen via lokaal contact met een besmette zone.  

- Symptomen ontstaan 1 week na de besmetting.  

SYMPTOMEN 

- Mannen 

o Voornamelijk lokale symptomen (ontsteking plasbuis voornamelijk van 
pijnlijk plassen, frequent en kleine beetjes verliezen en verliezen van 
etter via plasbuis).  

▪ Ontsteking van de bijbal (epididymitis) 

o Proctitis: ontsteking van de aars 

o Phar: ontsteking van de keel (oraal bevrediging) 

➔ Symptomen op de plaats waar de besmeting heeft plaatsgevonden 

- Vrouwen 

o Voornamelijk lokale symptomen (ontsteking plasbuis voornamelijk van pijnlijk plassen, frequent en 
kleine beetjes verliezen en verliezen van etter via plasbuis).  

o Cervicitis 

▪ Vaginale jeuk en etterig vaginaal verlies 

o Evolutie naar 

▪ Pelvic inflammatory disease: verspreiding van microbe in het bekken, langs eierstokken, 
baarmoeder, buikvliezen.  

• Ontstaan van koorts, buikpijn, dyspareunie 

▪ Kan leiden tot fertiliteitsproblemen 

• Infectie kan schade veroorzaken aan de slijmvliezen of aan de voortplantingsorganen. 
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o Hierdoor kan er fertiliteitsproblemen ontstaan.  

o Vroegtijdige herkenning is belangrijk 

▪ Voornamelijk voor vrouwen, bij mannen komt het niet zoveel voor 
(anatomische redenen) 

DIAGNOSE 

- Niet stellen in het bloed maar via kweek door een wisser (uitsrijkje plasbuis of baarmoederhals). 

- Ook door urinestaal want de pipi komt voorbij de infectie 

BEHANDELING 

- Eenmalige injectie van antibiotica 

- De partner moet mee behandeld worden en een eenmalige 
antibiotica injectie. 

o Iemand met een soa moet er gekeken worden aan andere 
soa en denk ook aan seksuele partners. 

o Vrouw laten screenen om te zien of ze ook niet besmet is met die bacterie of met een andere soort. 

▪ Een besmette partner is een bron van her-infectie.  

11.3.3.  CHLAMYDIA 

- Meest frequente bacteriële soa.  

o Voornamelijk bij studenten.  

- Het is ene bacteriële infectie, de besmetting is zoals met gon.  

- De meeste p zijn asymptomatisch.  

o Toch symptomen zijn: klachten vergelijkbar met die van gon. 

▪ Bij mannen: urethritis, proctitis 

▪ Bij vrouwen: cervicitis, soms PID 

▪ Conjunctivitis (direct contact met oogslijmvlies) 

▪ Lymfogranuloma venereum 

- Geen symptomen te ontwikkelen → om fertiliteitsproblemen te ontwikkelen.  

o Berokkenen van veel schade aan baarmoederhals, eierstokken.  

 

BEHANDELING 
Antibiotica in pilvorm en ook hier moet de partner ook behandeld worden.  

DIAGNOSE 

- Gesteld door een urinair onderzoek.  

o Door een urinestaal te nemen gaat men kijken of die bacterie aanwezig is of niet.  

- Kan ook via een wisser.  

11.3.4.  ANOGENITALE WRATTEN 
ZIE LES GASTRO-ENTEROLOGIE!!! 

11.3.5.  GENITALE HERPES 

- Infectie die dramatische infecties kan geven.  

- Typische aan herpes (die koorsblaajes veroorzaken), komt dat terug, zonder daar iets aan te kunnen doen. 

- De besmetting komt in het lichaam en blijft aanwezig.  
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o Lokaal koorblaasje geneest, maar het blijft echt aanwezig. 

o Het kan met tijd terug koorblaasjes ontwikkelen en terug weggaan.  

1) Type 1 veroorzaakt voornamelijk koorsblaasjes. Wanneer het terugkomt, is afhankelijk van persoon tot 
persoon.  

2) Type 2 geeft voornamelijk genitale herpes. Soms kan type 1 onderaan vinden en type 2 oraal 

 

TRANSMISSIE 

- Door contact met besmette zone.  

SYMPTOME, 

- Multiepele pijnlijke oppervlakkige zweertjes. 

o Lokale symptomen geven 

o Blijven aantal dagen  

o Nooit helemaal onder controle 

o Moment dat het aanwezig is = P besmettelijk 

- Pijnlijke, harde opgezwollen lymfeklieren (adenopathieën). 

- Een keer dat je die ziekte hebt, krijg je het niet meer buiten.  

o Om de paar weken/maanden terugkomen 

BEHANDELING 

- Oftewel zalf of in pilvorm.  

o Het geeft wat genezing + verminderd overdracht van het virus.  

o >6 episodes per jaar: onderhoudsbehandeling. 

o Bij veel P komt om de zoveel tijd eens terug.  

11.3.6.  PEDICULOSIS PUBIS OF SCHAAMLUIZEN  

TRANSMISSIE 

- De diertjes nestelen zich in het schaamhaar en bewegen van de ene patiënt naar de andere. 

- Dikwijls bij tieners -- jongvolwassenen 

PRESENTATIE 

- Lokale jeuk in de schaamstreek, soms de oksels. 

DIAGNOSE 

- Aantal schaamharen afknippen en onder de microscoop zie je dat de schaamluizen zich vasthechten hieraan.  

BEHANDELING 

- Zoals bij hoofdluizen door lokale luizendodende crème: 10 dagen, met controle 

- De kleren moeten gekookt en lakens.  

- Enkel schaamhaar wegdoen, is niet volledig 
behulpzaam want de eitjes kunnen nog 
nablijven.  
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11.4.  HUMAAN PAPILLOMAVIRUS 

SITUERING 

- De meest frequente soa in het westen.  

- Is een virus met veel genetische varianten.  

o Er bestaan 200 families (genetisch licht afwijkend) maar ze brengen specifieke problemen met zich 
mee.  

o Afhankelijk van het genotype zijn een heel aantal infecties mogelijk. 

- Wordt overgedragen van huid-huid of huid-slijmvliezencontact 

- Prevalentie van HPV+ bij wissers in Verenigde Staten 

o Heteroseksuele vrouwen + data voor de vaccinatie. Vaccinatie niet gedaan bij mensen die 35-40+ 
zijn. Dit is de populatie die het nu hebben 

▪ 30%-40% bij seksueel actieve vrouwen (vaginaal) 

▪ 45% bij seksueel actieve mannen (penis); tot 60% anaal bij MSM 

▪ 11% bij seksueel actieve mannen (oropharyngeaal) 

▪ 3% bij seksueel actieve vrouwen (oropharhygeaal) 

GENOTYPES  

- Is afhankelijk van de genetische variant.  

o Vb. wratten op de handen en voeten is een voorbeeld van genotype 1 en 2.  

▪ Dit zijn andere genotypen die de genitale wratten veroorzaken. 

▪ Je kan geen genitale wratten krijgen door contact met een voetwrat.  

 

HPV EN KANKER 

- Geassocieerd met ontstaan van 

o Tumoren van mond en keel 

o Anale tumoren 

o Baarmoederhalskanker 

▪ Vooral HPV 16,18 

▪ HPV geïsoleerd in >70% van alle baarmoederhalskankers en >90% van alle anale kankers 

▪ Meeste besmettingen gebeuren in het eerste jaar van seksueel actief worden 

 

o 16-31 zijn de boosdoeners 

▪ Alle mogelijke symptomen door HPV en gekoppeld aan de variant 

- Belang van preventie 

o Vaccinatie 

▪ Bescherming tegen aantal genotypes 

• Niet noodzakelijk beschermen ontwiklelen van andere wratten 

▪ Voornamelijk gericht op genotypen die tumoren ontwikkelen 

• Bij mannen: aantal tumoren ontwikkeld door HPV 

• Door vaccinatie van mannen = besmetting t.o.v. vrouwen ook minder 

▪ Vaccinatie voor seksueel contact 

▪ Iemand met seksueel contact vaccineren? JA! 
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• In begin weinig blootstelling 

• Naarmate de leeftijd → meerdere seksuele partners hebben  

o In contact komen met verschillende genotypen 

o Vaccin is minder effectief 

- Screening op baarmoederhalskanker via uitstrijkjes 

o Baarmoederhals: meeste besmettingen gebeuren in het eerste jaar van seksueel contact 

▪ Wisser ter detectie van abnormale, ontaarde cellen 

▪ Wisser ter detectie van HPV infectie (soms). 

▪ Aangeraden bij vrouwen vanaf 25 jaar, om de drie jaar te herhalen (frequentie kan 
verminderen over verloop van tijd). 

o Typische vorm die gebeurt en wordt aangeraden 

▪ Risico voordien een BMH-kanker ontwikkelen is zeer laag.  

▪ Proces van ontaarding duurt vele jaren. 

 

11.5.  EBSTEIN BARR VIRUS – CYTOMEGALOVIRUS – VZV - INFLUENZA 

11.5.1.  EBSTEIN BARR VIRUS 

- Virus die klierkoorts gaat veroorzaken;  

- Wordt opgebracht door speekseldruppels. 

- Voornamelijk bij adolescenten (16-24 jaar) 

SYMPTOMEN 

- Koorts 

- Onwelzijn 

- Vergroting van lymfeklieren in de hals, genitaal, oksels 

- Keelpijn – amandelonsteking 

- Zwelling lever en mild (P voelt het niet, maar de A gaat het zien) 

- Onsteking lever (vidnen in bloed) 

- Het geneest spontaan maar heeft een lange herstelperiode. 

o Maanden nadien klagen de p nog over vermoeidheid.  

DIAGNOSE 

- Serologie (bloedname) 

11.5.2.  CYTMEGOLAVIRUS 

- Overdracht via speekseldruppels, maar ook over de placenta of via transplantatie 

- Ongeveer dezelfde leeftijd.  

SYMPTOMEN 

- Meestal asymptomatische infectie 

- Doch soms klierkoorts-achtig beeld 

o Periode van lange vermoeidheid nadien 

- Bij immuundeficiënte patiënte ernstige ziektebeelden (cfr. HIV) 

o Oppertunistische infectie 

o Belangrijke factor bij mensen met verminderde immuniteit 

▪ HIV 

▪ Transplantatie 

▪ Medicatie (immuunonerdrukkende) 

▪ Veel ernstiger verloop 

- Gevaarlijk voor zwangere, voornamelijk voor ongeboren kind (groeiachterstand, neurologische problemen) 

o Het virus kan over de placenta en zorgen voor afwijkingen bij het ongeboren kind.  
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▪ Niet zien bij klierkoorts 

BEHANDELING 

- Omdat het een virus is, gewoon uitzieken.  

o Maar wel symptomen behandelen 

- Tenzij immuungecompromitteerden 

- CMV infecties bij P met hiv 

o Longontstekingen, … 

11.5.3.  VZV 

- Besmetting van inademen van besmette druppels 

- Geeft aanleiding tot twee ziektebeelden 

o Varicella beeld 

▪ Windpokken (waterpokken). 

• Meeste mee in aanraking gekomen 

▪ Papels die evolueren naar kleine blaartjes met heldere, nadien troebele inhoud; hevig 
jeukend. 

▪ Koorts, soms andere algemene ziektesymptomen. 

▪ Behandeling enkel van symptomen. 

o Zoster beeld. 

▪ Zona (gordelroos). 

• Reactivatie van het virus over het verloop van ruggenmerzenuw 

▪ Het virus is gedesactiveerd maar blijft in ‘slapende toestand’ achter in de neuronen. 

▪ Kan terug activeren en geeft dan 

▪ Pijnlijke huiduitslag met herpesblaasjes over het gebied van de betrokken gevoelszenuw. 

• Altijd aan een kant van het lichaam over het traject van de zenuw 

• Typische huiduitslag met hevige, zinderige tintelingen 

• Blijft een aantal dagen aanwezig en gaat dan terug weg 

▪ Aciclovir (antiviraal product) kan pijn en evolutie naar chronische pijn verminderen. 

 

11.5.4.  INFLUENZA 

- Verwekker van griep (‘griepvirus’) 

- Zeer besmettelijk via druppelbesmetting. 

- Aanleiding voor jaarlijks terugkerende epidemie in de wintermaanden (november tem maart). 

SYMPTOMEN 

- Koorts 

- Algemeen ziektegevoel: spierpijn, hoofdpijn, keelpijn, zwakte 

- Symptomen houden enkele dagen aan 

VERWIKKELINGEN 
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- Acute virale longontsteking 

- Secundaire bacteriele longontsteking 

- Overlijden bij risicogroepen: bejaarden, COPD, hartfalen, nierinsufficienten, transplantpatienten, 
immuungecompromitteerden, diabetici 

DIAGNOSE 

- Klinisch, of via wisser 

BEHANDELING 

- Griep uitzieken 

- Antivirale middelen: enkel aan personen met een verlaagd immuunssyteem 

- Preventie: belang van griepvaccinatie (zeker bij risicogroepen) 

o Beschermt niet volledig (60-70%) 

 

11.6.  ZIEKENHUISKIEMEN 

Blootgesteld aan ziektekiemen die voorkomen in een ziekenhuismilieu.  

1) Die zijn specifiek omdat infecties in het ziekenhuis kan ontstaan die niet in een normale wereld ontstaat. 
(Omwille van de aard) Mensen die kunstmatigt beademd worden kunnen ontstekingen krijgen door de 
beademing.  

o Voorbeeld: catheterinfectie 

o Voorbeeld: ventilator-geassocieerde longontsteking  

2) Het patroon van de ziektekiemen zijn anders. Je krijgt andere types en families.  

3) Veel van die bacteriën ebben en vorm van resistentie ontwikkeld. Hebben een aantal mechanismes 
ontwikkeld waardoor ze ongevoelig zijn geworden voor bepaalde antibiotica.  

o Multi-drug resistance 

o Voorbeeld: MRSA 

▪ MRSA: vorm van een bacterie die weerstandig is geworden t.a.v. klassieke antibiotica;  

▪ Die wordt overgebracht door handcontact.  

▪ Kan van de ene patiënt naar de andere worden overgebracht.  

▪ Bacterie terugvinden in de neusholte.  

▪ Moet niet altijd een infectie hebben, maar gewoon aanwezig is.  

▪ Bij overdracht (mrsa in wonden en zware infecties veroorzaken)  

4) Sommige resistente kiemen kunnen patiënten ‘koloniseren’ zonder onmiddellijk ziekte te veroorzaken 

Hierdoor zware en moeilijk behandelbare infecties 

PREVENTIE VAN ZIEKENHUISINFECTIE 

- Behoort tot takenpakket van de dienst ‘ziekenhuishygiëne’ 

- Via hygiënische maatregelen 

o Geen ringen, horloges, dassen, hemden met korte mouwen, aangepaste kledij 

- Via screening van zorgverleners 

- Via screening van patiënten 

o MRSA (methiciline-resistente staphylococcus aureus): neuswisser 

o VRE (vancomycine-resistente enterokokken): via anale wisser 

- Via isolatie van besmette of geïnfecteerde patiënten 

o Isolatiemaatregelen 

▪ Mondmasker 

▪ Handschoenen 

▪ Schort 

▪ Handhygiëne (wassen / alcohol) 

▪ Zelden overlaarzen of nog meer intensieve isolatiemaatregelen 
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENTEROCOLITIS 

- Clostridium difficile 

o Sporenvormende, toxineproducerende bacterie 

o Koloniseert de darm bij ‘uitlokkende factoren’ 

▪ Verstoring van darmflora door antibiotica 

• Voor een deel enrom groeien en zware ontsteking geven 

o Moeilijk behandelbare infectie 

▪ Gehospitaliseerde patiënten 

• Meest voorkomend in ziekenhuizen 

- Geeft aanleiding tot soms zeer zware maag-darmontstekingen (‘pseudomembraneuze colitis’)  

- Geeft dikwijls aanleiding tot herval 

 

BEHANDELING 

- Door selectieve Clostridium-remmende antibiotica 

- Door stoelgangstransplantatie bij hardnekkige gevallen 

BELANG VAN PREVENTIE 

- Belang van preventie van overdracht: handen wassen, kamer grondig reinigen, isolatiemaatregelen 

o Bacterie kan overleven in moeilijke omstandigheden + buiten P verder leven 

▪ Isoleren van de P 
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12. GASTCOLLEGE PREVENTIEVE GENEEKSUNDE 

INLEIDING  

Alles is preventie: alles heeft een preventief doel 

- Vb. patiënt met longontsteking → arts wil patiënt genezen maar ook andere dingen voorkomen → 
preventief aspect van geneeskunde  

- Wat willen we voorkomen? → 5 D’s 
o Death 
o Disease 
o Disability 
o Discomfort → ongemak zoals pijn 
o Dissatisfaction  

Curatief (behandelen) vs preventief (voorkomen en vroegtijdig detecteren) (kunstmatig onderscheid) 

- Curatief: 
o Meer gericht op individuele ziekte (gespecialiseerd) 
o Interventies van kortere termijn 

▪ Kunnen ook van lange duur zijn 
▪ Veranderen de P of de interventie  

o Medicatie is vaak einddoel 
▪ Beter door voorschrift, ook al hebben ze niets ingenomen 

o “Motivatie” van patiënt 
▪ Voor psychologen heel belangrijk 
▪ Hoe geraken mensen gemotiveerd om iets te doen? Vb. als mensen bij huisarts komt → hij 

is gemotiveerd om iets te doen. Bij preventieve geneeskunde is dit veel minder zo 
o Omgeving wordt minder betrokken  

- Preventieve: zaken voorkomen 
o Interventies doen om dingen te voorkomen 
o Niet behandelen 
o Geen of andere motivatie van de P 
o Omgeving wordt meer betrokken 

 

PREVENTIE VAN INFECTIEZIEKTEN 

Interessant terrein waar preventie al veel aan te bieden heeft gehad 

Heel wat mogelijke aangrijpingspunt om te preventie 

- Vaccinatie: voorkomen van infectieziekten door een medische handeling 

- Preventie van overdracht: vaker handen wassen, met handen voor uw mond 

Wat? 

- Veroorzaakt door ziektekiem of bacterie… 

- Zijn de eerste beschavingsziekten  
Hygiëne: Voorkomen van overdragen → hier gaan we het niet meteen over hebben 

Immunisatie (1 van de grootste succesverhalen van de preventieve gnk): vaccinatie 

- Introductie van stof in het lichaam van de patiënt om de aandoening te voorkomen 
o 3 voorbeelde; 

▪ Pokken 
▪ Poliomvelities (kinderverlamming) 
▪ Mazelen 

SMALLPOX (POKKEN)  
NIET waterpokken of windpokken, … → echte pokken, een ernstige vorm die niet meer voorkomt 

Kwam vooral naar voor toen steeds meer mensen dicht bijeen woonden 

- Zeer besmettelijke en levensbedreigende virusziekte veroorzaakt door het variolavirus  

o Ziekte die uitgeroeid is door vaccinatie 

- Mortaliteit: 30% 

o 1/3 overleed aan smallpox 

- Verschijnen van blaasjes op de huid 

- Eerste ziekte waar tegen vaccin ontwikkeld werd 

o Jenner (18E): hypothese: stelde vast dat als iemand milde vorm van pokken kreeg, daarna de ziekte 
geen tweede keer kreeg → er is iets in ons lichaam dat onthoudt hoe infectie werkt 
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o Landelijke patiënten: kwamen in contact met koepokken (ietsje anders dan pokken) → kregen de 
gewone pokken niet meer 

o James: kindje op wie eerste vaccin getest werd (kreeg huidschilfers van iemand met pokken)  
▪ James werd niet ziek. Hij kreeg de pokken niet.  

Nu: vaccinatie 

- 1: virus verzwakken (we kunnen levend verzwakt virus gebruiken, maar doen we niet vaak) of uit elkaar 
halen van het virus 

o Stukje toedienen  
- 2 selectie antigen: stukje ziektekiem toedienen (beter dan volledige) 

- 3: stof (adjuvans) toevoegen 
o Hulpstof die immuun antwoord versterkt 

- 4 inoculatie: inspuiten 

- 5 immuunrespons: immuunsysteem onthoudt dit stukje 

- 6 lange termijn immuniteit: IS herkend ziektekiemen meteen en bestrijdt ze meteen zodat je niet ziek 
wordt (het deeltje kan zich ook niet vermenigvuldigen) 

Pokken zijn uitgeroeid sinds 1980 → leidde tot optimisme “we gaan alle infectieziekten kunnen uitroeien via vaccins” 

POLIOMYELITIS OF KINDERVERLAMMING 

Zeer besmettelijke virusziekte die aantasting veroorzaakt van de motorische zenuwbanen in het ruggenmerg 

Morbiditeit: verlamming van de spieren (ook ademhaling → ijzeren long) mogelijk met de dood tot gevolg 

- Grote morbiditeit en blijvende beperkingen hebben  

Vaccinatie: ingevoerd in BE 1958, verplicht sinds 1967 (enige vaccin waarvoor verplichting geldt!) 

- Vanaf invoering verplichting vaccin: daling van de ziekte 

- Elke Belg 4x gevaccineerd zijn tegen 1.5 jaar tegen polio 

- Aantal landen waar polio voorkomt is gedaald  

Polio is nog niet uitgeroeid: 99% van de wereld is poliovrij (wel nog in West-Afrika en India, afgelegen gebieden 
vooral) 

- In het voorbije jaar zijn er 22 gevallen zijn 

MAZELEN  
Zeer besmettelijke virusziekte veroorzaakt door mazelenvirus 

Morbiditeit: longontsteking, hersenontsteking, aangeboren afwijkingen (als zwangere vrouw mazelen krijgt) 

- Mazelen lijkt een onschuldige kinderziekte  

Vaccinatie: levend verzwakte vorm van virus (→ afweerreactie komt later op gang: rode vlekjes op huid) 

WHO schat dat we 17.1 miljoen doden vermijden (moeilijk te meten iets dat niet gebeurt)  

BE: in 2017 toename van mazelen tov 2016 → knelpunten? Zie verder  

- Kudde-immuniteit: bijkomend effect van vaccinatie → hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe moeilijker 
het wordt voor de ziekte om zich te verspreiden. Voor mazelen: vanaf 95% vaccinatie kan het virus zich niet 
meer verspreiden (2 dosissen). Anderen worden door kudde-immuniteit beschermd tegen het overkrijgen 
van de ziekte ook al zijn er een paar besmette mensen  

- Toenemen van mazelen sinds begin 2019 

-  

PREVENTIE VAN MULTIFACTORIËLE AANDOENINGEN 

Wat? 

- Niet zo rechtlijnig, 1 duidelijk aanwijsbare oorzaak, geen 1 verwekker aanduiden 

- Vb. hartinfarct, kanker, diabetes, depressie  
Moderne beschavingsziekten 

- Rol van lifestyle  
o Vb. obesitas “epidemie” → term van WHO, teruggegrepen naar terminologie van infectieziekten, 

2016: 20% vd bevolking in BE heeft obesitas  
▪ Dezelfde mindset toepassen op moderne beschavingsziekte om mensen wakker te schudden 

- Lange aanlooptijd ( infectieziekten) 
o Suikerziekte die vele jaren nodig heeft om te ontwikkelen 

- Chronische ziekten (50% vd wereld heeft een chronische ziekte)  
o Niet genezen 

- Mortaliteit > dan bij infectieziekten! (meeste mensen in BE sterven niet aan infectieziekten)  
o Gaan dood aan hart- en vaatziekte maar niet meer door een longontsteking, …  
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ZIEKTEMODEL 

 

Evolutie van een gezonde persoon gedurende het leven:  

Leeftijd: naarmate we ouder worden; krijgen we allemaal meer kans op multifactoriële ziekte 

Ziektegraad vb. hartinfarct 

- Gezond → primaire preventie (= voorkomen, preventieve gnk) 
o We zien al bij 30’ers dat er dingen anders zijn dan bij anderen maar geen last 
o Vb. preventie: vaccinatie, lifestyle advies (voeding), gehoorbescherming  

- Ziek zonder symptomen → secundaire preventie (= vroege detectie, preventieve gnk) 
o Vernauwing van aders 
o Vb. Screening, botonderzoek… 

- Ziek met symptomen → tertiaire preventie (= schade beperken, gebeurt vooral door curatieve gnk) 
o Hartinfarct  
o Diagnose is er al → overleving verlengen, voorkomen van complicaties en recidiven  

Bepaalde risicofactoren vs protectieve factoren → effect is cumulatief (je mag ze optellen) 

Risicofactoren: nature (kan je niet aan doen vs nurture (kan je wel veranderen! Vb. voeding) 

- Nurture geeft preventieve gnk aanknopingspunten om mee te werken 

 

- De levensstijl bepaald mee of je de ziekte sneller krijgen of minder snel krijgen 

- Factoren die bijdrage leveren dat de ziekte zich gaat ontwikkelen 

- Komen niet allemaal tot een klinische uiting 

TARGETS VAN PREVENTIE 

Individu vb. Tegen 15-jarige patiënt zeggen “stop met roken” 

Risicogroep, deelpopulatie vb. Alle 55+’ers 

- Strategieën naar een deel van de populatie, naar een risicogroep  

Leefomgeving proberen veranderen om mensen gezonder te maken 

Soorten interventies 

Counseling: praten met mensen  

- Intrinsieke Motivatie tot gedragsverandering  
- Evidence based: minimale interventie bij niet gemotiveerde rokers: kort persoonlijk advies herhalen heeft 

bewezen dosis-respons-effect (“ik hoop dat je er even over wilt nadenken en als je toch wilt stoppen, wil ik 
je daarbij helpen” ipv op voorhand al helemaal uitleggen hoe ze kunnen stoppen)  

- Consolidatie van leefgewoonten → bij adolescenten heel effectief want veel gewoonten starten dan!  
o Adolescenten experimenteren met leefgewoonten en zijn dus heel flexibel 

▪ Veel meer op inzetten  
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o Na adolescentie raken gewoonten vastgebeiteld  
Screening 

Profylaxe 

- Toedienen van medicatie om iets te voorkomen vb. vaccinatie, medicatie na hartinfarct  

- Kan ook chirurgisch vb. maagverkleining bij obesitas (risicofactor wegwerken)  
Omgeving  

- Belangrijk om het zo ruim mogelijk te zien want menselijk gedrag wordt beïnvloed door omgeving. 
Omgeving bepaalt de norm.  

- Overheid een rol spelen 
o Vb. rookverbod openbare plaatsen 2011  

Combineren van interventies en targets → preventie werkt het best als alles gecombineerd wordt  

- Zoveel opties waardoor er verschillende interventies met verschillende targets combineren 

o Heel wat mensen op individueel vlak of bevolkingsgroepen 

o Overheid geeft een beleid 

 

PRINCIPES VAN SCREENING 

Vroegdetectie van aandoeningen in voorstadium van ziekte = lichtblauwe stadium  

Genezing bevorderen en levenskwaliteit omhoog!  

Zomaar screenen op alles heeft geen zin → is vaak moeilijk uit te leggen aan patiënten  

Na positieve screening moet er altijd vervolgonderzoek gebeuren om diagnose te kunnen stellen!  

10 GEBODEN VAN SCREENING  
Toepassing darmkanker  

1) Relevant: moet een belangrijk gezondheidsprobleem zijn (komt vaak voor, ernstige gevolgen, niet zo 
makkelijk te behandelen) → er moet mtij nood zijn 

- Lifetime risk 5%, 2000 overlijdens per jaar, hou ouder hoe meer kans op darmkanker. Risicofactoren: 
leeftijd, obesitas, vezelarm dieet, roken, alcohol, bepaalde darmziekten, familiaal (bij familiale 
voorgeschiedenis ander screeningsproces!)  

2) Behandelbaar: moet behandelbaar zijn met een algemeen aanvaarde methode 

3) Voorzieningen: er moeten voldoende voorzieningen zijn voor diagnose en behandeling (ziektes screenen die 
we niet kunnen behandelen heeft geen zin) 

4) Herkenbaar: voldoende herkenbaar latent voorstadium 

- Poliepen bloeden: te weinig om voor mensen te merken, maar kan in labo in stoelgang wel gevonden 
worden (faecaal occult bloedtest)  

5) Verloop: natuurlijk verloop met voldoende gedocumenteerd zijn (anders kunnen we niet goed screenen) 

- Als te snel (vb. infectieziekten) of te traag (vb. prostaatkanker = niet progressieve kanker) is het moeilijk 
te screenen 

- Er moet herkenbare latente fase zijn, met een meerwaarde voor vroegbehandeling 
- Voorstadium poliepen: kleine uitstulpingen van darmslijmvlies → kunnen onregelmatige delingen hebben → 

kanker. Duurt 8-10 jaar voor kanker → dus lang genoeg om screening te doen  

 

6) Wie is ziek: consensus over wie als ziek wordt beschouwd 

7) Methode: bruikbare en betrouwbare opsporingsmethode 

- Mogen niet schadelijk zijn vb. full body CT-scan heel erg hoge stralingsbelasting → verhoogt risico op 
kanker als je het vaak doet  

- Opletten voor vals positieven en vals negatieven! 
o Psychologische impact van vals positief enorm → jaren nadien nog steeds erg ongerust over hun 

gezondheid (ook bij partners en familieleden)  

- Voldoende gevoelig, weinig valspositieven, eenvoudige zelftest 
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8) Aanvaardbaar: moet aanvaardbaar zijn voor algemene bevolking (zo gemakkelijk mogelijk, kort, want mensen 
doen dit niet graag) 

9) Kosten/baten: moet evenredig zijn 

- Mortaliteitsreductie van 20% 

- QALY: hoeveel kost het om een kwaliteitsvol levensjaar toe te voegen. Voor mannen 1912€, voor vrouwen 
3851€. Wanneer is dit veel of weinig? Zolang je onder 35000€/QALY zit is je screening nuttig  

- De screening bij mannen is goedkoper bij mannen.  
10) Continuïteit: moet structureel ingebed zijn en herhaaldelijk worden georganiseerd → betrouwbaarder  

 

Toepassing darmkanker  

- 95% heeft niks: om de 2 jaar hertesten  

- 5% colonoscopie (vervolgonderzoek) → 30% heeft niks (vals positief), 60% poliepen, 5% kanker 

- Voordeel colonoscopie: je kan ook wat poliepen al wegnemen  
 

Borstkanker bij vrouwen vanaf 50 jaar 

Baarmoederhalskanker bij vrouwen tussen 25 en 64 

- Vaccinatie tegen het virus 

Hielprik: 11 zeldzame ziekten screenen bij baby’s van 3 dagen (vanaf volgend jaar ook muco!)  

Voor prostaatkanker niet zo nuttig want voordelen wegen niet op tegen nadelen  

 

Andere vormen van screening 

- Prostaatkanker 

o Systematische screening wordt afgeraden 

- HIV-screening 

o Bloedafname jaarliks bij risicopersonen 

- Boelddruk 

o HA meet routinematig de bloeddruk 

KNELPUNTEN VAN PREVENTIE 

OPM: mensen die preventie gnk het moeilijkst kan bereiken hebben het meestal het meest nodig (bij positief resultaat 
wordt huisarts wel geïnformeerd en bij niet deelnemen niet)  

OPM: tot 18 jaar goed georganiseerd door K&G en CLB, vanaf 55 jaar door bevolkingstesten maar daartussen wordt 
precies niet veel gedaan?  

 

Gezonde mensen raadplegen geen arts → moeilijk om mensen te motiveren (counseling is vaak heel erg intensief en 
energievergend)  

Preventie gebeurt bij gelegenheid (gebeurt vaak in de curatieve sector, vb. patiënt komt met verkoudheid “kom we 
gaan de bloeddruk ook eens meten”) of wordt systematisch aangeboden door de overheid 

 

Het is moeilijk om het effect van preventie voor het individu aan te tonen → preventieve gnk werkt vooral met 
statistiek → is heel moeilijk over te brengen aan mensen. Het effect van preventie is iets dat niet gebeurt. “We gaan 
nu iets doen, zodat er later iets niet gebeurt” → gaat voor de meeste mensen hun petje te boven (vb. polio: we 
kennen de ziekte bij ons niet meer) 

Bias in het afwegen van pro’s en contra’s op korte en lange termijn → korte termijn voordeel wordt boven lange 
termijn voordeel gekozen (“ik heb nog zo veel tijd om te stoppen met roken”) + mensen overschatten hun eigen 
gezondheid (“mij gaat dat wel niet overkomen”) 

 

Fake news.  

- Vb. Jenner: werd vierkant uitgelachen en men probeerde mensen toen al bang te maken (“als je dat doet 
verander je in een koe”) 

- Teruggetrokken studie (gepubliceerd in the Lancet = zeer belangrijk medisch tijdschrift): vaccinatie leidt 
tot verhoogde kans op autisme. Bijkomende studies konden dat nooit repliceren. + Wakefield had geen 
controlegroep en hij was creatief met de cijfertjes omgesprongen en hij had banden met antivaccinatie-
lobby. → ook al is studie teruggetrokken, blijft de mythe bestaan waardoor mensen minder tegen mazelen 
vaccinatie haalden → daarom lukt kudde immuniteit niet 
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- 1/3e van aanhangers Trump gelooft dat vaccinaties schadelijk zijn (hij heeft getweet over link met autisme) 

- Er zijn weinig anti-vaxxers maar ze zijn heel militant en luid 
o Veel mensen vergeten echter wel hun vaccinaties up to date te houden 

 

Overdetectie en vals positieven 

- Als je lang genoeg zoekt vind je bij iedereen wel iets 
- Screening moet gericht zijn  

 

Voorkomen is beter dan genezen? 

- Budgettaire onevenwicht tussen preventie (0.4% van bnp) en curatie (10% van bruto nationaal product) 

- Versnipperde bevoegdheden in BE  
o Preventie: vooral door Vlaamse overheid 
o Curatie: vooral door FOD  

 

Overaanbod aan gezondheidsbeweringen die niet per se de meerwaarde bieden die ze beloven 

PREVENTIEVE JEUGDGEZONDHEIDSZORG  

Evolutie aantal sterfgevallen als gevolg van wiegendood in het Vlaamse Gewest  

- Campagne ’90 om kinderen op de rug te laten slapen want kinderen die op buik slapen hebben hogere kans 
op wiegendood  

 

Voorkomen van amblyopie (lui oog) 

- Oog dat slecht ziet, slecht ontwikkelt. Hersenen gaan informatie van slechte oog wegfilteren en minder 
ruimte geven dan goede oog. 

- Als opgespoord voor 10 jaar kan er nog iets aan gedaan worden! Na 10 jaar is verbinding met hersenen 
verdwenen 

- Kunnen nagaan met appje (op de iPhone 7), ook andere tests natuurlijk  

- Doorsturen naar oogarts, gewoonlijk wordt goede oog afgeplakt zodat slechte oog alles moet doen  
 

Veel verschillende functies 

Opvolgen van biometrische gegevens: Kinderen worden gemeten en gewogen (lengte, gewicht, BMI, hoofdomtrek) 

- indicatie van algemene gezondheid van het kind 
o Kinderen die heel moeilijke thuissituatie en mentale problemen hebben hebben vaak vertraagde 

groei 

- Specifieke groeistoornissen  

- Therapie met methylfenidaat/rilatine 
o Vertraagt de groei (maar heeft geen invloed op eindlengte)  

Vaccinatie 

- Basisvaccinaties zie slides  
o HPV: we vaccineren voor infectieziekte die op latere termijn risicofactor is voor 

baarmoederhalskanker  

- Inhaalvaccinaties (voor kinderen die de trein gemist hebben)  

- Vaccinatiegraad is oké maar we hebben niet veel marge → daarom zijn er soms toch uitbraken 
 

Gehoortesten 

- Spelaudiometrie: vroeger met hand opsteken, nu doen ze met speelgoed → gaat veel vlotter  

- SPIN lawaaischade: als je in drukke ruimte bent, versta je de persoon naast je niet → teken van 
lawaaischade 

 

Counseling van leefgewoonten 

- Weinig studies hierrond → dus moeilijk evidence based te werken  
o Veel studies die epidemiologisch kijken welke gewoonten maar weinig follow up studies om te 

kijken wat counseling doen 

- Vragenlijst die door adolescent ingevuld moet worden en dan daar gesprek over met jongere 
o Peilen naar motivatie om gewoonte te veranderen: ja verder helpen, nee korte interventie 

- Adolescenten flexibel zie hierboven 

- Kwaliteitsonderzoek van gastspreker (Biesbrouck) 
o Leerlingen en CLB medewerkers ervaren counseling als zinvol 
o Leerlingen verwachten meer concrete tips 
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o Leerlingen hebben hoge verwachtingen naar privacy 
▪ Wantrouwen tav digitalisering → veiligheid, vertrouwen  

o Leerlingen willen dat welbevinden wordt gescreend  
▪ “jullie vragen veel, maar jullie vragen niet hoe het met ons gaat”  
▪ Waarde van dit als screeningsinstrument te evalueren  
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13. NIERZIEKTEN 

13.1.  ANATOMIE EN FUNCTIE VAN DE NIEREN EN URINEWEGEN 

 

- Nieren liggen helemaal achteraan in lichaam  

- Linker en rechternier met aanvoerende arterie en afvoerende vene 

- Urineleider → urineblaas (achter schaambeen) → plasbuis 

o Bij man: onder de blaas is er een prostaat + ontwikkelen zaadvocht die samen met sperma via plasbuis 
naar buiten gaat 

- Myxie is urineren 

- Afvalproduct is urine 

- Nieren zuiveren het bloed  

- Onder blaas zit de prostaat ( de klier die vocht gaat aanmaken om samen met het zaad het sperma te maken 
)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Aanvoerend = arterie 
- Afvoerend= vene 
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13.1.1.  FUNCTIONEEL 
180 liter vocht per dag wordt in glomerulus geproduceerd → tubuli halen dit eruit en brengen het terug in bloed 

Urine bestaat uit: Water, Zouten, Kleine moleculen: glucose (minimaal), afbraakproducten zoals ureum, creatinine, 
…, Excretie van geneesmiddelen (hepatisch vs renaal)  

- Normaal: geen glucose in urine (tenzij capaciteit overschreden wordt zoals bij diabetes). 

- Grote moleculen (albumine) gaan niet door filter 
o Normaal: geen eiwitverlies proteinurie 

Aanmaak van erythropoietine (EPO) 

- EPO, beenmerg gaat stimuleren om rode bloedcellen aan te maken  

ESSENTIËLE BEGRIPPEN 

- Vochtbalansen normaal houden  
o Via resorptie van water uit de tubuli  dehydratatie 

▪ Ontregelen: te veel plassen 
o Rol van antidiuretisch hormoon (ADH)  Ontstaan van oedemen 

▪ Te weinig filtreren → te veel vocht in lichaam 
▪ Slechte nierwerking (filter kapot → albumine in urine → oedeem) 

- Ionenbalansen normaal houden 
o Regulatie van natrium, kalium, chloor, pH (bicarbonaat) van het bloed  Ontstaan van 

ionenstoornissen (meest bedreigend: acidose = bloed wordt zuur!, hyperkaliemie = opstapeling van 
kalium, kan tot hartritmestoornissen leiden!) 

- Rol van bloedzuivering/filtratie 
o Verwijdering van ureum,… uit de bloedbaan  Ontstaan van uremie en uremisch coma 

▪ Afvalstoffen uit lichaam halen 

• Niet zo: ophopen → weerslag op de hersenen 

- Mensen op tijd naar nierdialyse laten gaan is heel belangrijk 
➔ Een van die functies niet werken → overschakelen op nierdyalise 

13.2.  ONDERZOEK VAN DE NIER 

13.2.1.  URINEONDERZOEK 
Proteinurie: eiwit in de urine (soms 24u urinecollectie) 

Hematurie: rode bloedcellen in de urine (microscopisch of macroscopisch) 

- Kan wijzen op probleem van nier of van urinewegen  
Pyurie (etter plassen): witte bloedcellen in de urine 

- Wijst dikwijls op infectie 
Glucosurie: duidend op diabetes mellitus  

Urinecultuur: kweek van bacteriën 

- Normaal is urine steriel  
Cytologie 

- Microscopisch onderzoek van urine (kwaadaardige cellen) 
Urinestick → goede screening 

- plaat 

- Microscopisch onderzoek  

- Moleculaire analyse 

13.2.2.  BLOEDONDERZOEK 
Creatininewaarde in bloed → creatinine wordt normaal afgescheiden door nier, als hoog → wil zeggen dat nier niet 
zo goed werkt 

- Hoe hoger, hoe meer creatinine ‘achterblijft’ in de bloedbaan 

- Maat voor nierfunctie (‘GFR’ of ‘glomerulaire filtratie snelheid’) 

- “Creatinine klaring”: hoeveelheid creatinine die per tijdseenheid kan gereinigd worden van bloed (normaal 
150 ml/min) 

- Verhouding met urinair creatinine is nog preciezer 

13.2.3.  BEELDVORMING 
Echografie van de nier 

- Inschatting van niervolume (krimpt soms als er problemen zijn) 

- Detectie van steentjes en urinewegobstructie  
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CT van de nier 

Rectale echo van de prostaat (door uroloog) 

Nierbiopsie 

Prostaatbiopsie 

Urethro-cystoscopie 

- Endoscopisch onderzoek van blaas en urinewegen 
 

13.3.  ZIEKTE VAN DE NIER 

- Acuut ( niet frequent )  

- Chronische nierinsufficiëntie (bloedvaten en bloedvoorziening bij oudere personen – door slagaderverkalking 

o Slechtere werking van de nier en filterfunctie + diabetes = aantasting van de kleine bloedvaten)  

13.4.  NIERDIALYSE 

Doel van nierdialyse 

- Verwijderen overtollig vocht uit het lichaam 

- Verwijderen ‘metabool afval’ uit de bloedcirculatie 

- Herstellen van de natuurlijke buffers van het lichaam 
o Houdt de patiënt in leven (vaak in afwachting van een definitieve oplossing zoals 

niertransplantatie. 
Principe van nierdialyse 

 

13.4.1.  KLASSIEKE HEMODIALYSE 
Toegang tot de bloedbaan  

- FISTEL 
o Meest klassiek via fistel (artervioveneuze shunt, chirurgisch 

aangelegd). → verbinding tussen ader en slagader 
o Duurt weken tot maanden eer de fistel voldoende matuur is om aan 

te prikken voor dialyse. 
o Kan problemen geven van vernauwing/thrombosering. 

- CENTRALE CATHETER 
o Permanente of tijdelijke catheter in een centrale ader (‘diepe 

catheter’).  
o Kan infecteren. 

Meestal 3x per week gedurende telkens 4 uur. 

Ondertussen strikte vochtbeperking, zoutloos dieet. 

13.4.2.  PERITONEAALDIALYSE 
Dialyse gebeurt door de patiënt zelf met het buikvlies (‘peritoneum’) als dialysemembraan. 

Via een peritoneale dialysekatheter brengen we een spoelvloeistof in de buikholte. 

Afvalstoffen uit het bloed verplaatsen zich door het buikvlies naar deze spoelvloeistof in de buikholte. 

Na enkele uren zitten de afvalstoffen in de spoelvloeistof.  
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De spoelvloeistof wordt dan vervangen (= spoeling). 

Dialyse dient dan dagelijks te worden uitgevoerd 

- Ofwel overdag (4 spoelingen per dag van 30 min) of ‘s nachts (geautomatiseerd). 
Risico: buikvliesontsteking (peritonitis). 
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14. CAPITA SELECTA 

14.1.  NEUROLOGIE 

14.1.1.  HETCEREBROVASCULAIR ACCIDENT 

- Frequente aandoening: jaarlijkse incidentie 1/460 

- Stukje hersenneuronen dreigen dood te gaan door 
gebrek aan bloed 

o Dichtdrukken van een bloedvat 

o Door bloedklonter die bloedvat afsluit  

- Vormen 

o Ischemisch → klonter 

▪ Embool (voorkamerfibrillatie) 

▪ Thrombose (arteriosclerose) 

o Hemorragisch: hersenbloeding 

▪ Celdood als gevolg van een spontaan 
ontstaan van een bloeding in de hersenen 

▪ Symptomen zijn gelijklopend, behandeling is anders 

- Ontstaan van celdood van neuronen door gebrek aan bloedvoorziening 

SYMPTOMEN 
Symptomen ontstaan snel doordat hersenen zuurstof en bloedgevoelig zijn 

- Afhankelijk van de zone in de hersenen waarbij het stukje is afgesloten.  

o Waar bloedvoorziening stilvalt gaat de zone die door bloed wordt voorzien uitvallen.  

- Afhankelijk van de plaats ga je symptomen ontwikkelen 

o Sensorische: gevoelsstoornissen 

o Visuele: gezichtsprobleem en defecten 

o Brocca: motorische spraakcentra: p. motorische afasie of spraakproblemen ontwikkelen of 
sensorische afasie het begrip van spraak 

o Cerebellum: coördinatie problemen 

- Ontstaan acuut (van minuten tot uren). 

o Uren: symptomen iets minder, omdat er nog beetje bloed naar de hersenen gaat 

▪ Bloedvat gaat meer en meer dicht gaan 

- Soms transiënt (TIA: transiënte ischemische aanval: minder dan 24u, meestal enkele minuten; dikwijls val in 
bloeddruk bij bloedvatstenose). 

o Binnen 24 zijn symptomen gerecupereerd 

▪ Plaques zorgt voor 80% reductie in bloedvat 

• Bloeddruk lager: kritische grens gereduceerd 

o Verlammingsverschijnselen 

• Nadien meer bloed in bloedvat waardoor symptomen verdwijnen 

BEGRIPPEN 

- Afasie: belangrijke taalproblamatieken ( 

o Motorisch =geen gesprekken voeren 

o Sensorisch = niet goed begrijpen wat er gevraagd is 

- Verlamming van de lichaamscellen.  

o CVA in rechter mot.: linkerkant gaat verlamd zijn.  

▪ In beginfase is het een slappe verlamming, arm en been liggen stil en zijn verslapt.  

▪ Na verloop van tijd worden de spieren stram en zeer verstijfd 

- Apraxie: coördinatieproblematiek  

o Voelen van jezelf in de ruimte, … normaal stapproces.  

▪ Bij mensen met apraxie gaat het verstoord zijn 
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- Neglect: P verwaarlozen een kant van van het lichaam. Ze zien het nog, maar hebben er geen aandacht voor.  

o Vb. linkzijdige verlamming 

- Hemianopsie: verliezen van de heflt van het gezichtsveld 

- Lacunair infarct (kleiner dan 1cm) → heel kleine infarcten (bij diabetes) 

o Geven weinig symptomen, maar heel veel verschillende gaan de hersenen globaal minder presteren 
en zorgen voor een dementieel beeld 

- Slikstoornisen: veel hebben een slikstoornis.  

o Mensen met een CVA mogen niets drinken en eten.  

o De slikfunctie moet nagekeken worden (preventie verslikrisico – eten drinken in luchtpijp) 

DIAGNOSE 
Altijd een urgentie 

- K linisch! 

- CT scan ter uitsluiting van bloeding. 

o Uitvalverschijnsel: binnen paar minuten naar een scanner om onderscheid te maken tussen een 
bloeding of een verstopping van de ader 

- Oorzaak achterhalen (ECG, duplex halsvaten, …) 

BEHANDELING 

- Ischemische CVA 

o Acuut: zware bloedverdunners geven om alle klonters te doen oplossen en op die manier om dat 
stukje dat geen bloed meer heeft gehad terug te voorzien van bloed.  

▪ Na 4h-4h5 doen, is de schade onherstelbaar.  

▪ Op dit moment is het stukje definitief verloren. Het risico is groter dan het voordeel 

o Lange termijn; alles krijgen om slagaderverkalking tegen te gaan, …  

▪ Preventie en preventiemaatregelen zijn belangrijk.  

o CVA is begin van lang revalidatieproces 

- Hemorragisch CVA 

o Hemmo: geen bloedverdunnings geven. 

▪  Maar vragen aan de neurochirg: kijken of er een manier is om de bloeding te stoppen en te 
draineren.  

▪ Hierdoor overdruk wegnemen.  

▪ Soms lukt het niet om het te opereren 

14.1.2.  EPILEPSIE 

- Verandering in activiteit van de hersenschors, veroorzaakt door veralgemeende of focale synchrone neuronale 
ontladingen. 

- Acuut symptomatische epileptische aanval. 

- Epilepsie: herhaaldelijk optreden van aanvallen zonder uitlokbare 
oorzaak. 

- 1 op de 20 personen zal ooit een epileptische aanval hebben. 

- Onderscheid op basis van plaats waar het is ontstaan 

o Focale of partiële epilepsie: slechts een deel van de hersenschors. 

o Gegeneraliseerde epilepsie: de gehele hersenschors is betrokken. 

o → Symptomen gaan anders zijn  

SYMPTOMEN 

- Sterk variabele presentatie, afhankelijk van getroffen zone. 

- Aura: symptomen of sensaties die voorafgaan aan de aanval. 

o Periode die vooraf gaat aan epileptische aanval zoals reukveranderingen, visuele veranderingen 
gepaard met een abnormaal gevoen (bewustzijn die veranderd, gevoel in de buik) 

- Aanval zelf: 

o Partiële aanvallen: te maken met plaats in de hersenen 



 

163 

▪ Beperken tot motorische cortex: bewegingen van de zone die op dat moment elektrisch 
ontlaadt is. Er zijn repetitieve schokken in de armen terwijl de rest normaal is. 

▪ Gaan bewust meemaken dat de arm of lichaamshelft verstijft en begint te trillen 

▪ Niet iedereen verliest het bewustzijn. Je kan een aanval doen en het effectief meemaken 

o  (Primaire of secundaire) veralgemeende tonico-clonische aanvallen: 

▪ Tonische contractie van alle spieren (10-30 sec): schouderluxatie, tongbeet. 

• Tonische: alle spieren in het lichaam gaan samentrekken, heel hard samen. Ook 
problemen kunnen ontstaan zoals ontwrichting van de schouder, een tongbeet (eigen 
tanden in de tong staan). Ook verliezen van urine, soms een schreeuw (door lucht in 
de longen en borstholte) 

▪ Clonische trekkingen (1-2 minuten).  

• Bewustzijn is volledig weg! 

▪ Postictale fase 

• Postictale fase: P geleidelijk aan wakker worden, maar er is beperkte interactie. 
Lijken van de kaart, luide ademhaling, …  

o Nood aan recuperatie: niets beseffen, maar komt geleidelijk aan terug 

o 3-15 minuten; vaak amnesie nadien 

 

STATUS EPILEPTICUS 

- Optreden van continue of herhaalde epileptische aanvallen kort na elkaar. 

- Medische urgentie: 

o Niet beveiligd: ademhaling onderdrukt → levensbedreigende situatie 

OORZAAK 

- Epilepsiesyndromen 

o Afwijkingen in de hersenen waardoor P gevoelig wordt voor de ontwikkeling 

- Koortsstuipen 

o Bij kinderen 

- Secundair: 

o Metabool of toxisch 

o Ontwenning 

▪ Alcohol + plots ontwennen door overprikkelbaarheid epileptische aanvallen doen 

o Trauma 

▪ Door een ongeval epilepsie ontwikkelen 

▪ Zwaar hersentrauma: anatomisch beschadigd is ook een bron 

o CVA  

BEHANDELING 

- In acute fase 

o Meestal niks! 

▪ Geen blokje in de mond steken 

o Postictale fase: patiënt in veilige positie leggen (aspiratierisico). 
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o Indien de aanval niet spontaan voorbijgaat (status epilepticus): benzodiazepines intraveneus of 
rectaal. 

▪ Toedienen: gaat epileptische aanval doorbreken → aantal minuten tijd: stoppen van aanval 

• Rectaal: ampullen via aars naar binnenschuiven → snel de aanval stoppen 

o Bij mensen die het vaak hebben of gekend zijn met de ziekte 

o Wakker worden: maar nog niet volledig bij bewustzijn → P in stabiele zijhouding 

▪ Braken: loopt aller naar buiten → ademhaling en luchtwegen beschermen 

▪ 99% gaat het altijd vanzelf voorbij 

• Zo niet: ziekenwagen bellen (die medicatie toedienen) 

- Chronisch 

o Anti-epileptica (werken in op neurotransmitters) 

▪ Geen benzodiazepines 

▪ Zorgen voor minder – geen epileptische aanval te krijgen 

▪ Betere coördinatie in de hersenen 

o Doel: patiënt aanvalsvrij krijgen zonder nevenwerkingen (lukt bij 70% van de patiënten). 

o Poging tot (geleidelijke) afbouw kan zo twee jaar aanvalsvrij. 

o In geselecteerde gevallen: neurochirurgie. 

- Psychosociale aspecten: 

o Impact bijzonder groot (cfr. beroepen) 

o Douche in plaats van bad; koud water eerst. 

o Koken met microgolfoven. 

o Trappen, ladders vermijden. 

o Niet roken. 

o ‘Veilige sporten.’ 

- Psychiatrische co-morbiditeit 

o 50% van de patiënten met refractaire epilepsie. 

o Angst en depressie, minder psychose. 

o Cave: soms uitgelokt door medicatie of onderliggend probleem op niveau van de hersenen. 

o 10-30% heeft ook ‘pseudo-epilepsie.’ 

- Pseudo-epilepsie: aanvallen waarvan ze plots stilvallen, maar in hersenen geen abnormale elektrische lading 

o Niet onder controle hebben, lijken op een epileptische aanval 

14.1.3.  NEURODEGENERATIEVE AANDOENINGEN 
Aandoening van hersenen of zenuwstelsel met achteruitgang van de hersenen 

14.1.3.1. ZIEKTE VAN PARKINSON 

- Prevalentie: 1 op de 2000 mensen. Begin meestal tussen de leeftijd van 50 en 65 jaar. 

DEFINITIE 

- Celverlies in een specifiek deel van de hersenen (substantia nigra) waardoor er een tekort aan dopamine 
ontstaat. 

o Verlies van neuronen 

o Die cellen gaan kapotgaan → belangrijk gebrek 

OORZAAK 

- 90-95%: sporadisch; sommige genetische vormen. 

o Kleine fractie is genetisch (5%) → overerfbaar 

SYMPTOMEN 

- Motorisch: tremor, rigiditeit, bewegingsarmoede (bewegingen, startproblemen, maskergezicht), gang- en 
evenwichtsproblemen. 

o Stijfheid: bewegen moeizaam 

o Moeilijk gangpatroon hebben (korte stapjes en traag – gang en evenwichtsproblemen) 
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o Beweging traag op gang komen: moment van beweging is heel traag 

o Maskergezicht: de spieren voor mimiek zijn minder bewegelijk → emotieloze uitdrukking hebben 

o Bevingen of tremor van de handen (verlies aan dopamine in subs. Nigra) 

- Extra motorisch: 

o Cognitief verval, later in de ziekte. 

▪ Geheugenproblematiek → dementiële dimensie (Parkinson dementie) 

o Uitvoeringsproblemen, hallucinaties, speekselvloed, autonome verschijnselen. 

▪ Psychiatrische problemen: gedragsstoornissen 

▪ Dementiële problematiek 

▪ Autonome: hallucinaties, bloeddrukvallen 

DIAGNOSE 

- Klinisch 

o Observatie en neurologisch onderzoek 

- Soms PET-CT scan. 

o Duidelijk verminderde activiteit in substantia nigra 

BEHANDELING 

- Substitutie van dopamine of activatie van dopamine pathways (kunstmatige manier) 

o Cave afwisseling van onder- en over stimulatie. 

▪ Lichte dosis om symptomen tegen te gaan 

• Te veel geven: over stimulatie → gedragsstoornissen ontstaan 

o Cave neuropsychiatrische nevenwerkingen. 

- Zelden: neurochirurgisch geïmplanteerde hersenstimulatie. 

PROGNOSE 

- Zeer wisselend m.b.t. progressie en invaliditeit. Levensverwachting licht gedaald. 

o Verlies aan levenskwaliteit 

o Grote impact op morbiditeit, minder impact in mortaliteit 

Slikproblemen 

- Bovenste stukje bestaat uit gestreepte spieren (willekeurig ZST) → neuronen van deze spieren worden 
aangetast 

o Vandaar slikproblematiek 

▪ Verslikken, aspiratie pneumonie, …  

14.1.3.2. MULTIPLE SCLEROSE (MS) 

- Prevalentie: 1 op de 1000 mensen; gewoonlijk begin tussen de 20 en 40 jaar. 

o Vrij frequent 

DEFINITIE 

- Auto-immune aandoening met multifactoriële achtergrond (vb. genetisch). 

o Vormen van antilichamen tegen lichaamseigen organen en eiwitten 

▪ Tegen myelineschede van de centrale zenuwcellen 

• Isolatielaagje die rond neuronen zitten 

o Door aantasting: neuronen op andere, minder goede manier functioneren 

o Niet automatisch overerven 

▪ Combinatie van aantal genen → meer vatbaar worden 

▪ Essentiële is door auto-immuniteit  

- Ontstaan van progressieve aantasting van de myelineschede van centrale zenuwcellen. 

VERLOOP 

- Verschillend van P tot P  

o Soms acuut begin. 

▪ Bij sommigen fluctuerend verloop, bij sommigen chronisch progressief verloop. 
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o Opstoten en remissies (slapen)  

o Chronisch 

▪ Altijd een beetje achteruitgaan  

SYMPTOMEN 
Wisselende verschijnselen doordat het verschillend is van P tot P 

- Gezichtsproblemen, dikwijls aan één oog, meestal recuperatie. 

- Hersenstamverschijnselen: slikstoornissen, dubbelzien, gevoelsstoornissen in het gezicht, duizelighied. 

- Motorische verschijnselen: krachtsverlies, dikwijls in benen. 

- Sensibele verschijnselen: doof gevoel, tintelingen. 

- Cerebellaire verschijnselen: onzekere gang, ataxie, dysarthrie. 

o Coördinatie van spieren (ataxie) 

o “dronkenmanspraat”  (dysarthrie) 

- Urinaire afwijkingen: moeilijk of ongecontroleerd plassen. 

- Psychische verschijnselen: cognitieve moeilijkheden, euforie, depressie. 

DIAGNOSE 

- Moeilijk om onderscheid te maken van andere neurologische problemen 

- NMR scan 

o Weefsels zien → myelineschede van neuronen zijn globaal gezien minder aanwezig/achteruitgegaan 

- Lumbaalpunctie 

o Effectief afbraak zien 

o Hersenen staan in verbinding met de zenuwen van spinaal kanaal (over verloop van ruggenmerg) 

▪ Vlies (verlengde hersenenvlies) aan de binnenkant van vliesje zit vocht (cerebrospinaal vocht) 

• Makkelijkste toegang is in de onderrug → breed uit elkaar staan  

o Met naald tussen twee wervels tot in vliesje → vocht opzuigen  

o Analyseren en nakijken op aanwezigheid van eiwitten 

▪ Veel eiwitten → van ergens afkomstig 

• Afkomstig van afbraak myelineschede 

o Ook gebruiken bij hersenvliesontsteking, soms bij zwangere dames (verdovende stof inspuiten → 
zenuwen verdoven) 

BEHANDELING 

- Multidisciplinair! 

o Verschillende organen aantasten → verschillende artsen in behandeling 

- Afhankelijk van ziekte verloop en ziekteactiviteit 

o Immuunsupressie (corticosteroïden, ocrelizumab, methotrexaat…) 

14.1.3.3. AMYTROFISCHE LATERAAL SCLEROSE (ALS) 

VOORKOMEN 

- Treft 1/100.000 mensen; begint gewoonlijk rond leeftijd 40-50 jaar. 

o Ernstigere ziekte dan MS 

o Minder frequent voorkomen 

DEFINITIE  

- Degeneratieve aandoening van de motorneuronen in het ruggenmerg en in de motorische cortex. 

o Neuronen die instaan voor beweging 

o Ziekte van bewegingsstelsel – geen gevoelsstoornis, geen cognitieve stoornis, … 

▪ Sterk achteruitgang van de spieren  

- 1/10 pt: erfelijke vorm (autosomaal dominant); 9/10 sporadische vorm: niet goed begrepen. 

o Erfelijk vorm: vader heeft →50% kans 

KLINISCHE PRESENTATIE 
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- Symptomen van verlamming (parese), atrofie, fasciculaties, overdreven en abnormale reflexen. 

o Patroon van verlamming is verschillend van P tot P 

o Worden dunner en dunner (atrofie) 

o Trillingen van de spieren (fasciculaties)  

▪ Spieren onwillekeurig samentrekken 

o Abnormale reflexen 

▪ Overdreven zijn (vb. kniereflex) 

- Begint bij 80% in één van de ledematen en breidt dan uit naar andere ledematen en bulbaire spieren. 

o Beginnen in armen of benen → dan uitbreiden naar andere lichaam 

o Progressief tast het ook de bulbaire spieren 

▪ Spieren die instaan voor vitale levensfunctie (ademhaling, slikspieren, …) 

- Bij 20% begin in de bulbaire regio met dysarthrie en dysfagie als eerste klachten. 

o Beginnen met moeilijke spraak, slikken, … 

o Omgekeerd patroon 

- Geen sensorische of cognitieve aantasting. 

- Finaal: aantasting van ademhalingsspieren. 

o Minder goed kunnen ademen of ophoesten → reden van overlijden 

- Gemiddelde overleving slechts 3 jaar. 

BEHANDELING 

- Goede behandeling bestaat niet 

- Riluzole (glutamaat inhibitor) enige bewezen effectie therapie om ziekte 
af te remmen. (naam niet echt weten, gewoon weten dat er een 
medicament bestaat) 

- Symptomatisch. 

o Aangepaste rolstoel. 

o PEG sonde. 

o Behandeling van infectieuze complicaties.  

▪ Vb. aspiratiepneumonie 

o Hulp voor ventilatie (tracheostomie).  

▪ Als ademen niet lukt: ademhaling opnemen 

• Buisje via keel rechtstreeks in de luchtpijp → verbonden met ademhalingsmachine 

• Niet altijd automatisch aan een toestel gekoppeld worden 

▪ Ook bij keelkankeroperatie 

▪ Soms in urgentie 

• Bij ernstige verslikking:  

o Eerst harde beweging tussen schouderbladen 

o Dan Heimlichbeweging (onder middenrif → lucht uit longen persen) 

▪ Risico: organen kwetsen 

o Kinetherapie 

▪ Voor de slikproblemen 

 

14.2.  ONCOLOGIE 

- Klinische context: kans groot om in aanraking te komen met P met kanker 

14.2.1.  DE KANKERCEL 

- Behalve neuronen (zenuwcellen) hebben alle cellen in het lichaam een belangrijk ‘hernieuwspotentieel.’ 

o Ontstaan uit stamcellen 

- Binnen de 7 jaar zijn alle cellen (behalve neuronen) vervangen door nieuwe cellen. 

- Een tumorcel 
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o Vertoont een mutatie in het klassieke DNA van dat type cel. 

▪ Tijdens celvernieuwing 

o Vertoont ongecontroleerde groei en deling. 

▪ Door mutatie 

▪ Niet klassieke traject: leven voor aantal jaar → vervangen worden  

• “onsterfelijk” worden: 

▪ Abnormale manier vermenigvuldigen 

▪ Normale patroon is verstoord: cellen niet onder controle van menselijk lichaam 

o Verliest in min of meerdere mate de typische karakteristieken van de oorspronkelijke cel. 

▪ Nieuwe mutaties bijkomen  

• Nieuwe cellen die niet lijken op oorspronkelijke cel 

o Kunnen verplaatsen (uitzaaiingen) 

▪ Vanuit gezonde cel → compleet andere cel 

14.2.2.  TUMOREN 

Lokale verzameling van kankercellen.  

- Benigne (goedaardige tumoren). 

o Invaderen het omgevende weefsel niet. 

▪ Gaat groeien en zwellen, maar nooit doorgroeien 

▪ Zo groot worden + beginnen duwen 

▪ Geven soms wel massa-effect. 

o Zaaien niet uit. 

▪ Niet verspreiden via bloedbaan of lymfevaten 

o Recidiveren niet na verwijdering. 

▪ Te maken met andere kenmerken 

▪ Wat zichtbaar is, is het enigste wat er is → vandaar niet terug groeien 

o Zij meestal ‘goed gedifferentieerd.’ 

▪ Lijken op de normale cellen 

o Hebben soms wel ‘maligne potentieel.’ 

o Voorbeeld: Huidnaevus. 

- Maligne (kwaadaardige tumoren) 

o Invaderen het omgevende weefsel. 

o Groeien en gezonde weefsel binnendringen 

▪ Overal doorgroeien 

▪ Kunnen ook massa-effect geven. 

o Zaaien dikwijls uit via bloedvaten of lymfewegen. 

o Kunnen terugkomen na verwijdering. 

▪ Microscopische cellen blijven achter → tumorrecitief 

• Nieuwe tumoren 

▪ Doorgroeien in andere weefsels 

▪ Makkelijk verspreiden (meerdere cellen naar andere organen (niet kunnen zien met blote 
oog)  

o Kunnen compleet differentiatie verliezen. 

▪ Niet meer lijken op cellen waaruit ze zijn ontstaan 

o Voorbeeld: borstcarcinoom. 

- TNM classificatie: kankergezwel benoemen 

o T: tumor: reflectie van tumorgrootte en invasie van de omgeving. 

▪ Lokaal slijmvlies maar dieper doorgroeien 

▪ Niet doorgroeien (=T0) 
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▪ Doorgroeien in andere organen (= T4) 

o N: uitzaaiing naar klieren (lokaal of op afstand). 

▪ N0: geen klieraantasting 

▪ N1: lokale klieraantasting 

▪ N2: klieraantasting ver van tumor verwijderd 

o M: uitzaaiingen via de bloedbaan. 

▪ M0: geen uitzaaiing 

▪ M1: wel uitzaaiing 

o Vb. darmkanker van T1, N0, M0 

▪ Kleine tumor, geen klieren aangetast en geen uitzaaiingen 

• Na operatie: goede overlevingskans 

• Vaak geen bijkomende therapie om ziekte herval te voorkomen 

o Vb. darmkanker T4, N1, M1 

▪ Tumor is groot, klieren op afstand aangetast en uitzaaiingen naar de lever 

• Andere prognose  

• Andere behandeling 

o Geen genezing maar palliatieve verzorging 

14.2.3.  BEHANDELING VAN (MALIGNE) TUMOREN. 
Behandeling afhankelijk van de bedoeling 

- Intent: curatief vs. palliatief (dikwijls ifv TNM classificatie). 

o Palliatief: niet meer kunnen doen 

o Heelkundige verwijdering 

▪ Tumor wegnemen. 

o Radiotherapie. 

▪ Bestralingen 

o Chemotherapie. 

▪ Medicijnen die tumordeling tegengaan 

o (Omgevingsmodulerende therapie) 

▪ Tegenwoordig 

▪ P een boost geven (van eigen immuunsysteem) → beter gewapend om tumor aan te pakken 

• Toespitsen op immuunsysteem van P dan de tumor 

o Vb. medicatie die inwerkt op bloedvatvorming  

▪ Medicatie om vorming van nieuwe bloedvaten tegen te gaan die de 
tumor voeden → tumor minder makkelijk groeien  

- Soms combinatie van strategieën 

o Concepten 

▪ Neo-adjuvante therapie. 

• P voor chirurgie iets geven van therapie om de tumor aan te vallen  

o Kleiner worden van tumor om chirurgie makkelijker te laten verlopen 

▪ Kan chemo, radio of beide 

• Voordeel:  

o chirurgie is gemakkelijker (kleiner stukje weggenomen worden, minder 
tumor wegenemen) 

o Overleving van P verbeteren.  

▪ Concomittante therapie. 

• Bepaalde behandelingen combineren op hetzelfde moment 

o Radiotherapie + chemotherapie tegelijkertijd 

▪ Adjuvante therapie. 
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• Nabehandeling van een tumor  

o Bij borstkanker: 

• Bij operatie: klieren en borsten verwijderen + behandeling nadien 

o Antihormonale therapie + 5x chemotherapie volgen na operatie 

• Voordeel:  

o Om de restjes aan te pakken die niet verwijderd zijn  

o Overleving verbeterd 

- Radiotherapie. 

o Gebruik van radioactieve stralen om maligne weefsel te vernietigen. 

o Dikwijls meerdere sessies, verschillende intensiteit van straling. 

o Twee grote vormen: 

▪ Ofwel gebruik van een externe radioactieve bron (externe radiotherapie). 

• Via scanner waar P in moet 

• In scanner via PC met 3D ruimteanalyse → tumor aanduiden  

• Externe arm (buiten P) radioactieve stralen afvuren die aangegeven is  

▪ Ofwel implanteren van radioactieve ‘zaadjes’ in de tumor (brachytherapie). 

• Voorbeeld: prostaat, borst. 

• Radioactieve zaadjes implanteren in prostaat 

o Lokaal stralen afgeven en cellen doen afsterven 

o Risico: 

▪ Bestralingsschade om omringende organen. 

• Gezonde weefsel wordt aangetast 

• Voorbeeld: radio-pneumonitis, radio-dermatitis. 

o Radioactieve aantasting die zorgen voor een ontsteking 

- Chemotherapie. 

o Palliatief: evolutie van kanker afremmen 

▪ Kan jaren duren 

▪ Comfort gaat primeren boven de overlevingskuur 

o Adjuvant: een periode (aantal weken, maanden, …) 

▪ Doorduwen → streven naar overleving verbeteren 

o Gebruik van toxische stoffen die interfereren met de celgroei van kankercellen, waardoor tumorgroei 
afgeremd wordt. 

▪ Haaruitval: haar is iets wat snel groeit  

▪ Alle organen weefsel die snel groeien worden aangevallen door chemotherapie 

o Dikwijls intraveneus toegediend via een ‘poortcatheter.’ 

▪ Verbonden met katheter in groot bloedvat 

▪ Door de huid in reservoir  

• Voelen onder de huid  

o Nevenwerkingen: sterk in functie van type chemotherapeutica. 

Palliatieve: minder zwaar zijn 

Adjuvant: sterke schema’s en zwaardere chemo 

▪ Alopecie (haaruitval). 

▪ Misselijkheid/braken. 

▪ Vermoeidheid, adynamie. 

▪ Diarree. 

• Slijmvliezen van de darmen (dikwijls aangevallen door chemo omdat deze ook snel 
groeien) 

▪ Mondontsteking (stomatitis). 
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▪ Neuropathie (sensorisch/motorisch). 

• Tintelingen 

▪ Huidproblemen (voorbeeld: hand en voetsyndroom). 

▪ Infecties: gevreesde complicaties: neutropene koorts! 

• Door chemo de witte bloedcellen zeer snel gaan zakken → vatbaar voor allerhande 
infectie 

o Opvangen door groeifactoren toe te dienen 

• Immunotherapie werkt niet echt in op neutropene koorts 

- Modulatie van de tumoromgeving om de kankergroei te beïnvloeden. 

o Gericht boosten om tumor aan te vallen 

o Vb.: immunotherapie, tumorvaccinatie, angiogeneseremmers 

14.3.  GERIATRIE 

- Ontstaan van specifieke problemen die niet bij kinderen voorkomen 

o Aantal problemen met elkaar combineren 

▪ Vaak veel medicatie nemen  

• Polyfarmacie → specifieke zorg 

o Die wordt opgenomen door de geriater 

14.3.1.  DE VAL BIJ DE OUDERE (VALPROBLEMATIEK) 

- Heel frequent probleem. 

o >65 jaar: 33% minstens 1x gevallen in het afgelopen jaar. 

o >80 jaar: 50% minstens 1x gevallen in het afgelopen jaar. 

o In RVT: gemiddeld 1,5 valincidenten per patiënt per jaar 

OORZAAK 

- Dikwijls multifactorieel: combinatie van leeftijdsgebonden veranderingen (breedbasisch, kleine passen). 

o Gang wordt anders, spieren minder sterk, zicht gaat achteruit 

o Andere zaken bijkomen 

- Met concomittante ziektefenomenen. 

o Neurologisch  

o Gezichtsproblemen  

o Musculoskeletale problemen  

o Cognitieve problemen 

o Cardiale problemen 

o Polyfarmacie 

▪ Veel ouderen zijn vergiftigd door psychofarmaca en andere medicatie (door bovenstaande 
problemen) → overdosis!! 

• Depressie, angst, …  

- Met externe factoren 

o Schoeisel, verlichting, aangepaste woning, … 

- Niet enkel wonde of breuk nakijken maar ook andere niveaus onderzoeken 

o Waar zit het probleem die mogelijks geleidt heeft tot val?  

o P met botarmoede? 

GEVOLGEN VAN EEN VAL 

- 80% verloopt zonder complicaties. 

- 20% letsels die medische verzorging vragen 

o Botbreuken 

▪ Dikwijls heupfracturen 

• Overleving te maken met oorzaak en complicaties 
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o Bloeding tijdens breuk, … 

o Schedelfracturen/ bloedingen 

o ‘Langliggers’ 

▪ Vallen in huis (alleenstaande) en die geraken niet recht → blijven op de grond liggen 

• Specifieke problemen meebrengen  

o Onderkoeling, spierafbraak (rhabdomyolyse leiden tot nierproblemen), 
dehydratatie, longontsteking. 

- Enorme psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen 

o Onzekerheid 

o Isolatie 

o Dikwijls indicatie voor plaatsing in een RVT 

o Opstap om ouderen te plaatsen in een rust- en verzorgingstehuis 


