
Pathologie hoofdstuk 13 Maag-darmkanaal 
 
De oesophagus 
 
Fistulas: Een verkeerde aftakking van de oesophagus naar de 
trachea. Dit is veel voorkomend bij pasgeboren baby’s.  
 
Reflux-oesophagitis: Hierbij vloeit er steeds een beetje maagzuur 
terug in de slokdarm dat een brandend gevoel geeft. De oorzaak 
hiervan is een dysfunctie van de sfincter (de kringspier tussen de 
slokdarm en de maag). Oorzaken zijn roken, de zwangerschap, 
sommige farmaca, spijzen, overgewicht of een hiatal hernia. Een gevolg hiervan is erosie en 
ontsteking aan het epitheel in de slokdarm.  
 
Bij reflux-oesophagitis is er de kans op het ontwikkelen van een Barrett-oesophagus. Dit komt door 
het continu irriteren van het epitheel door maagzuur. Hierdoor past het epitheel zich aan, aan de 
nieuwe omgeving (metaplasie) en verandert het gewone epitheel in kolomepitheel. Dit epitheel lijkt 
op het epitheel van de darm. Iemand met een Barrett-oesophagus heeft een hoger risico op het 
ontwikkelen van een adenocarcinoom.  
 
Dysphagia is de medische term voor slikklachten.  
 
De maag  
 
De maag bestaat uit drie delen: de corpus, het antrum 
en de pilorus. De corpus bestaat uit hoofdcellen en 
parietaal cellen. Pariëtaal cellen produceren maagzuur, 
oftewel HCL. Het antrum bestaat uit endocriene cellen 
en slijmproducerende cellen.  
 
Overmatige maagzuur productie kan verschillende 
oorzaken hebben.  

1. Gastritis is een ontsteking van het 
maagslijmvlies waardoor men last krijgt van 
brandend maagzuur.   

2. Peptisch ulcus is een maagzweer. Een ulcus is 
een focale destructie van maag mucosa en soms van het duodenum.  

Ulcus klachten ontstaan als agressieve klachten het winnen van de defensieve factoren. Agressieve 
factoren: maagzuur, pepsine, heliobacter pyloris, galzouten, alcohol, nicotine, bepaalde 
voedingstoffen, farmaca. Defensive factoren: mucosa, mucusslijmlaag, bicarbonaat, prostanglandine 
E.  
 
De heliobacter pyloris is altijd aanwezig bij mensen met een ulcus en in 90 % van de gevallen van 
gastritis. Heliobacter pyloris is soms uit te roeien met een antibioticum. De heliobacter pyloris 
overleeft een pH 1.  
 
Aspirine en NSAID’s remmen de productie van prostaglandine E.  
 
Complicaties bij een ulcus zijn interne bloeding doordat het maagzuur de bloedvaten aantast of een 
maagbloeding waarbij het bloed in de maag stroomt.  



Oorzaken van een ulcus zijn het dieet, geneesmiddelen, genetische factoren, psychologische factoren 
en de heliobacter pyloris.  
 
De dunne en dikke darm  
 
In de darmen wordt het meeste voedsel geabsorbeerd. De intestinale adsorptie bestaat uit twee 
fasen. De luminale fase waarbij bacteriën, galzouten en pancreatische enzymen het voedsel 
afbreken. De intestinale fase waarbij het voedsel wordt opgenomen en afgebroken in intestinale 
cellen en de nutriënten naar het bloed worden getransporteerd.   

Malabsorptie betekent dat er te weinig nutrienten worden op genomen in het bloed. Intestinale 
malabsorptie kan in beide fasen van de intestinale adsorptie plaatsvinden. Luminaal door een 
verstoorde galzout secretie, pancreasstroonissen of een verstoorde bacterie groei. Intestinaal door 
enzym deficiënties, schade aan de microvilli of defecten aan de transporters.  
 
Inflammatoire darmziektes 
Ziekte van Crohn is een chronische ontsteking aan het gehele maag-darmkanaal, maar komt het 
meest in het colon voor. Er is een genetische factor voor de ziekte van Crohn gevonden, het NOD2 
gen. Dit gen codeert voor de receptor die bacteriële producten bind en presenteert aan T-cellen. 
Kenmerken van de ziekte zijn dat, niet als bij een gewone ontsteking de ontsteking, in alle lagen van 
de darm zit (transmuraal). Symptomen zijn malabsorptie, diarree, buikpijn, koorts en bloed in de 
feces. In latere fases kunnen intestinale obstucties en fistula’s ontstaan. En bij de ziekte van Crohn is 
er een verhoogd risico op tumoren.  
Ulcerative colitis is een chronische ontsteking aan de mucosa van het colon met o.a. crytpabcessen 
die vol zitten met neurtofielen. Er zijn tekenen dat ulcerative colitis een autoimmuunziekte is. De 
symptomen zijn periodiek en variëren van mild, matig tot sterk.  Aan het begin van de aandoening 
vind het alleen plaats in het rectum, dan heet het proctitis. De symptomen zijn vergelijkbaar met de 
ziekte van Crohn.  
Advanced colitis is een aandoening met een verkorting van de dikke darm, chronische ontsteking en 
mucosale atropie.  
Inflammatoire darmziekten zijn te reguleren met een goed dieet, suppletie nutrienten (Fe, Ca enz.), 
farmaca, zoals corticosteroiden en azathioprine, en chirugie.  
 
Poliep is een knolletje dat in de darm groeit. Een adenomateuze poliep is een premaligne leasie en 
kan overgaan in een adenocarcinoom.  
Een familair adenomateuze polyposis zijn duizenden poliepen en de kans op een maligne tumor is 
groot.  

 



Tumoren in de dikke en dunne darm groeien langzaam en worden vaak te laat ontdekt. Symptomen 
zijn bloedverlies, gewichtsverlies en diffuse pijn. Het p53 gen is vaak betrokken bij tumoren in de 
dikke en dunne darm. De metastases gaan vaak naar de lymfevaten of naar de bloedvaten. De TNM 
classificatie van de tumoren is T1-T4, N1 in de dichtstbijzijnde lymfeklier, M1: metastases elders.  
 
Peridonitis is een buikvliesonsteking.  
 
Diarree kan acuut zijn of chronische. Acuut kan door een infectie, intoxicatie of geneesmiddel komen. 
Chronisch kan komen door een inflammatoire aandoening (Crohn), laxantiamisbruik (horeca, KLM), 
malabsorbtie (lac-def) of een maligne presignaal.  
 
Dunnedarm 
 
Intestinale maladsorptie aandoeningen:  
Lactase deficiëntie: Disaccharidases worden geproduceerd door de intestinale borstelzoomcellen zijn 
belangrijk voor de opname van disaccharides. Lactose is de belangrijkste disaccharide in ons dieet. En 
bij lactase deficiëntie is er een defect voor het enzym dat zorgt voor de opname van lactose.  
Coeliac disease: Hierbij treed er een immuunrespons op tegen gluten. Een gevolg hiervan is dat de 
darmwand ook beschadigd wordt door de immuuncellen.  
 
Neoplasma’s in de dunne darm:  
Benigne: Adenomateuze poliepen. Deze tumoren kunnen een transformatie ondergaan tot een 
maligne tumor en zijn vaak asymptotisch, maar er kunnen bloedingen ontstaan.  
Maligne: adenocarinoma of lymphoma’s. De ziekte van Chronh geeft een risico op maligne tumoren.  
 
Dikke darm 
 
Infectieuze ziekten komen veel voor in de dikke darm, doordat zich daar veel bacteriën bevinden. In 
de dikke darm is het mogelijk voor bacteriën om de koloniseren, zoals salmonella, tuberculosis. Een 
bacteriële infectie gaat vaak gepaard met diarree. Een ontsteking kan zich ook voordoen door 
voedsel of een verstoorde darmflora.  Een verhoogd risico voor darmontstekingen hebben patiënten 
met een verlaagd immuunsysteem.  
 
Diverticulose is het hebben van zwakke plekken in de darmwand: uitstulpingen. Diverticulitis is een 
ontsteking aan die uitstulpingen, veroorzaakt door achtergebleven feces in de uitstulpingen.  
 
Pancreas 
 
Acute ontstekingen, door alcohol of galstenen, of chronisch. Tumoren in de pancreas zijn heel erg 
lethaal. De overlevingskans na een jaar is 10 %.  
 
Appendix 
 
Blindedarmontsteking is een transmurale inflammatie met kans op perforatie en peritontitis 
  



Pathologie de lever (H14) 
  
Kupfercellen zijn de macrofagen in de lever.  
Stellaatcellen zijn de fibroblasten in de lever en slaan vitamine A op.  
Cytochroom p450 maakt toxische stoffen onschadelijk of juist toxisch, zoals parachetamol.  
 
Acuut leverfalen/insuffiecientie 
Oorzaken kunnen hepatocytenbeschadiging, shock of 
verslechtering van een chronische leverziekte zijn. Gevolgen 
van acuutleverfalen zijn icturus (geelzucht), 
stollingsstroonissen, nierfalen, neurlogische afwijkingen zoals 
hepatische encefalopathie (een stijging van NH3) en 
hepatische coma of endocriene afwijkingen zoals een 
verminderde afbraak van oestrogenen.  
 
Een te hoog ASAT of ALAT zorgt voor hepatocyte schade.  
 
Bilirubine is een afbraak product van hemoglobine. 
Ongeconjungeerd bilirubine bindt in het bloed aan albumine 
en gaat naar de lever. Daar wordt het opgenomen en 
geconjungeerd aan glucurodic zuur, vanaf nu is bilirubine 
wateroplosbaar. Het geconjungeerde bilirubine wordt afgegeven in de darm en daar uitgescheiden.  
  
Cholestase, hierbij is er een ophoping van bilirubine in het bloed door een verstoorde aanvoer of een 
ophoping van bilirubineglucoronide door een verstoorde afvoer. Dit kan komen door een verhoogde 
afbraak van hemoglobine of het verstoppen van een galgang. Als gevolg hiervan wordt de patient 
geel (geelzucht).  
Intrahepatische cholestase: probleem in de lever 
Extrahepatische cholestase: probleem buiten de lever 
Ernstige of langdurige cholestase leidt tot leverfalen of leverfibrose. 
 
Geelzucht komt voor bij pasgeboren baby’s doordat ze na de geboorte een andere hoeveelheid 
zuurstof nodig hebben moet snel al het prenatale hemoglobine omgezet worden na postnataal 
hemoglobine. Hierdoor ziet de baby er op de derde dag geel uit. Als de baby geel blijft moet de baby 
onder UV licht gehouden worden hierdoor wordt het bilirubine sneller omgezet. Dit heet kernicterus, 
dit kan een gevaar voor baby vormen omdat bilirubine vetoplosbaar is en de hersenen kan komen.  
 
De MRP2-transporter pompt bilirubine de galgang in. Als de MRP2-transporter defect is blijft het 
bilirubine in het bloed zitten en wordt de feces wit.  
 
Icterus (geelzucht) kan veroorzaakt worden door geconjungeerde hyperbilirubine en 
ongecunjungeerde bilirubine.   
Ongeconjungeerd bilirubine: de hepatocyten kunnen de aanvoer van bilirubine niet aan en de binding 
aan albumine is verzadigd. Hierdoor kan het bilirubine naar de hersenen (kernicterus). Oorzaken 
hiervoor zijn een verhoogde afbraak van hemoglobine door erythrocyten, onvoldoende conjungatie, 
zoals aangeboren ziekten of remming van de opname van bilirubine door de lever.  
Geconjungeerd hyperbilirubine:  Hierbij zijn de hepatocyten functioneel. Alleen hierbij zijn andere 
problemen intrahepatisch: zwangerschap, leverbeschadiging of remming van de uitscheiding of 
extrahepatisch: galstenen, fibrose en ontstekingen of pancreascarcinoom.  
 
Hepatitis is een leverontsteking.  
 



Virale hepatitis wordt veroorzaakt door de hepatitis A, B en C virussen. Hepatitis A wordt veroorzaakt 
door voedsel en is acuut. Een gevolg is geelzucht, maar volledig herstel is mogelijk. Hepatitis B wordt 
veroorzaakt door cel-cel contact. Er is een acute en chronische fase en in 90% van de gevallen 
volledig herstel. Bij chronische hepatitis B is er HBsAg afgifte in het bloed. Er is een kleine kans op 
een carcinoom of fibrose. Hepatitis C wordt ook veroorzaakt door cel-cel contact. Ook een acute en 
chronische fase. Meestal ook fibrose en carcinoom.  
 
Bacteriele hepatitis kan komen vanuit de darm door 
de vena porta, vanuit de bloedbaan na een sepsis of 
vanuit de galgang na een galgang obstructie.  
 
Alcohol-geinduceerde hepatitis (ASH) wordt 
veroorzaakt door alcohol. Alcohol kan zorgen voor 
steatose (leververvetting), acute hepatitis, fibrose, 
cirrhose en kanker.  
 
Niet-alcohol-geinducuurde hepatitis (NASH) wordt 
veroorzaakt door een ophoping van vet in de lever. 
Een ophoping van vet in de lever kan komen door 
metabole stress (diabetes, hypoxie, eiwitgebrek), 
toxinen, syndroom van Reye (door overdosis 
acetylsalicylzuur) of zwangerschap.  
 
PBC zijn immuuncellen die de galgang aanvallen.  
  
Leverfibrose/cirrhose is een beschadiging aan de bindweefselvorming. Oorzaken hiervoor kunnen 
alcohol, hepatitis B en C, geneesmiddelen, beschadigingen aan de galgangen, problemen met de 
galafvoer of obesitas.  
 
Levercirrhose start met schade aan de hepatocyten, hierdoor ontstaat er een ontstekingsreactie. 
Chronische schade zorgt voor littekenvorming de boosdoener hiervoor is myofibroblast. Gevolgen 
voor levercirrhose zijn leverfunctiestoornissen, harde kleine lever met knobbels, geelzucht, 
carcinoom, bloedstollingsstroonissen, verminderde afweer tegen infecties, ascites of portale 
hypertensie.  
 
Gevolgen van portale hypertensie zijn verhoogde druk en hierdoor veel bloedingen en uiteindelijk de 
dood.  
 
Ascites wordt veroorzaakt door te lage concentratie albumine in het bloed hierdoor daalt de 
osmotische druk en treed vocht uit de bloedvaten in de buikholte.  
 
Metabole leverziekten 

- Hemochromatose is celdood door middel van de vorming van vrije radicalen. Oorzaken zijn te 
hoge adsorptie van Fe uit de darm en alcohol. 

- Ziekte van wilson is een deficiëntie aan de kopertransporter.  
- Α1-antitrypsine is een stapeling van enzymen in de lever.  

Galstenen bestaan uit cholesterol of bilirubine. Cholesterol door een te veel aan cholesterol of te 
weinig galzouten en fosfolipen. Bilirubine door een grote afbraak van hemoglobine.  

  



Hoofdstuk 16 De Nier (College 25 juni, Poelstra) 
Leerdoelen 

 
 
 
 
 
Urethertussen nier en 
blaas 
Ectopischop de 
verkeerde plaats in 

lichaam 
 
Anatomie 

 Schors=cortex (donker) 
Bevat: de glomeruli & proximale & 
distale tubuli 

 Merg=medulla (licht) 
Bevat: distale tubuli, veel lus van Henle 
& verzamelbuizen 

 Papil=papilla (kom de urether, 
aanvoerende/afvoerende vaten 
enzo bijeen) 

Bevat: verzamelbuizen naar blaas 
= een sterk doorbloed orgaan 20%- 25% 
van de cardiac output gaat naar de nier 
 
Nefron 

 In glomerulus: filtratie van bloed: eiwitten groter dan 65 kD 
blijven in bloed, rest over het filter (=GBM) 

 GBM=glomerulair basaal membraan; = filter in glomerulus: 
bestaat uit collageen(type 4) en andere extracellulaire matrix 
moleculen. Het filter selecteert op grootte en lading. 
Membraan is zeer negatief geladen en heeft veel gaten in 
endotheel 

 Pro-urine komt over filter in kapsel van Bowman 

 In proximale tubulus: heropname van kleine eiwitten die door filter gegaan zijn. Afbraak en 
teruggave van deze eiwitten aan bloed 

 Lus van Henle: water en zout huishouding 

 Distale tubulus: water en zout huishouding 

 Collectingducts: vocht resorptie en afvoer van urine naar blaas 
IgG=150 kD, albumine=65 kD, 1 aminozuur=0,9 kD 
 
Wanden in nefron 

 Corticale tubuli: te herkennen aan veel cytoplasma, hebben een dikke wand met 
borstelzomen (proximale tubuli) 

 Medula tubuli: dunne wand (Lus van Henle) 
 
 
 



Glomerulus 
= bolletje (bloedvat kluwen) in begin van nefron 
Het filter: 

1. Endotheel cellaag 
2. Basaalmembraan 
3. Epitheelcellen (Podocyten zijn de vingertoppen van de 

epitheelcellen en houden GBM bij elkaar, scheiding tussen 
binnen en buitenwereld) 
 

Ander belangrijk celtype in glomerulus 
Mesangium cel: 

1. Geeft steun (produceert collageen en ander steunweefsel) 
2. Houdt matrix schoon (macrofaag) 
3. Regelt afweer en herstel 

 
 
Podocyten zijn vingertoppen van 
epitheelcellen en zijn negatief geladen 
Stollingseiwitten zijn vaan positief geladen, 
zodat het aan het negatieve membraan blijft 
plakken, maar stoten negatief geladen plasma 
eiwitten (albumine) en cellen af. 
Positief geladen kunnen aan GBM 
bindenladingsneutralisatie 
Dit is een probleem bij positieve 
farmacanier schade 

Tubuli 
In proximale tubulus cellen: 

 Heropname van kleine eiwitten 

 Afbraak in lysosomen 

 Afgifte in de vorm van aminozuren aan bloed 
 
Proteinurie 
Eiwit lekkage in urine: 

 Kleine eiwitten defect in proximale tubuli 

 Albumine  defect in ladingsbarrière van GBM 

 Ook grotere eiwitten in urine (bijv. IgG) defect in zeeffunctie van GBM 
Gevolgen: 

 Verlies van belangrijke eiwitten (stollingsfactoren, complement factoren, antistoffen, etc.) 

 Oedeem: vocht ophoping in lichaam door lage osmolariteit van plasma als gevolg van verlies 
van plasma eiwitten (albumine!) en de verstoorde zouthuishouding 

Het is dus belangrijk bij nierziektes dat er een eiwitrijk dieet word gevolgd om spierafbraak te 
voorkomen 
Albumine in de urine is eerste teken van defect in de nieren en op latere leeftijd zorgt dit voor hart 
en vaat ziekten 
 
Polycystische nierziekte 
 cyste vorming, ruimte wordt met vocht gevuld 
Komt veel voor ong. 1-400 in de VS 50% ontwikkeld eindstadium met nierfalen 
 
 



Acute nierinsufficiëntie 

 Vaak reversibel, tenzij massale necrose is opgetreden 
Je kunt wel 1,5 nier missenmaar dan moet er ook niks mis gaan met 
die halve nier die je over hebt 

Door: 

 Centrale circulatie stoornis (hartfalen, sepsis)  tubulus necrose door 
slechte bloedtoevoer 

 [A] = Acute pyelonefritis  een bacterie, zorgt voor zwelling, roodheid, 
warmte en komt vanuit de blaas 

 [B] = Acute ontsteking in glomeruli: geen bloeddoorstroming meer 
Slechte perfusie voor nier 
Mogelijke oorzaken: 

o Wegvallen van bloeddoorstroming door shock (=wegvallen bloeddruk), hartfalen, 
hypoperfusie tijden operaties of bij bloedverlies 

o Diffuse intravasculaire coagulatie (=stolling in kleine bloedvaten) 
o Tubulaire of interstitiële ziektes: toxische producten (geneesmiddelen), opstijgende infecties, 

hypoxie (zuurstof tekort bijv. na verdrinking) 
o Glomerulaire ziektes: ontstekingen in glomerulaire bloedvaten (occlusie van vaten) 

Gevolg: 
 Oligurie (= afname van urine productie)  
 Anurie (= wegvallen van urine productie) 

 
Ischemische nier 
(zuurstof gebrek in tubuli) 
 Nier van patiënt met sepsis: slechte doorbloeding 
 Glomeruli met stolling en ontsteking 
 Tubuli met gaten als gevolg van dode cellen door zuurstof tekort 
 Ischemische acute tubulaire necrose gaten in weefsel: uitvallen(afgestorven) nefronen 

(door zuurstof tekort) 
Gevolg acute nierinsufficiëntie 
 
Chronische nierfalen 
Symptomen: 
 Moeheid 
 Proteinurie 
 Oedeem 
 Te weinig urine (anurieuremie) 
 Te veel urine (polyurie=onvermogen om urine te concentreren door schade aan tubuli) 

Vier uitingen: 
1. Asymptomatische hematurie(=bloed in de urine): vaak toevallig gevonden, geen klachten, 

duidt op lichte glomerulaire schade 
2. Persisterende proteinurie: eiwit in urine, vaak ook zonder klachen, indicatie voor 

glomerulaire schade, kan op termijn verergeren 
3. Nefrotisch syndroom: bloed stroomt nog wel door glomeruli, maar er is schade aan 

glomeruli: veel proteinurie, hypoalbuminimia, oedeem, gevoeligheid voor infecties en 
verhoogde stollingskans, hyperlipidemia 

4. Nefritisch syndroom: verminderde glomerulaire doorstroming (door cel proliferatie); oligurie, 
hematurie(=bloed in de urine), uremie, (=ophoping van afvalproducten). Lage renal 
bloedflowactivatie renine-angiotensine systeemmilde hypertensie 

 
 



Pathofysiologie van nefrotisch syndroom 
 
Schema logisch vinden 
Hyperlipidemia=hart- en vaat ziekten 
Edema=oedeem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glomerulaire aandoeningen 
Normale glomerulus 

 Endotheel (bloedvat wand) 

 GBM (bindweefsel) 

 Mesangium (macrofagen en steuncellen 

 Epitheelcel voetjes (podocyten 
 Polyanionische lading 
 Porie grootte ong. 65 kD 

 
Glomerulosclerosis 
Lijkt op artherosclerosis; chronische veranderingen (verbindweefseling) in de vaten van de glomeruli 
door schade van endotheel 
Pathogenese glomerulosclerosis 

 Schade aan endotheel door bijv. immuuncomplexen 

 Vorming stolsel, fibrine matrix 

 Aantrekking van granulocyten en monocyten 

 Afgifte PDGF door trombocyten en monocyten 

 Groei van fibroblasten en mesangium cellen 

 Verdikking van vaatwand: 
extra collageen (type 1 en 3)  meer fibroblasten en macrofagen 

 
Glomerulonefritis 
‘itis’ ontsteking, maar de ontsteking is niet altijd duidelijk! 
Niet alle glomeruli even sterk aangetast! 
Verschillende patronen: 

 
A= Globaal 
B=Segmentaal 
C= Diffuus 
D= Focaal 
 
 
 
 
 



Nefrotisch syndroom bij volwassenen 
Belangrijkste ziektebeelden: 

 Diabetes, SLE en andere systemische ziektes 

 Membraneuze glorulopathie 

 Proliferatieve glomerulonefritis 

 Minimal change glomerulopathie 

 Focale glomerulosclerose 

 Membranoproliferatieve glomerulonefritis 
Bij kinderen: minimal change glomerulopathie op 1! 
 
Nefrotisch en nefritisch syndroom  
Klinische en histologische bevindingen 

 Nefrotisch syndroom: veranderingen in GBM en mesangium  verlies van eiwit in urine 

 Nefritisch syndroom: ontsteking in glomerulus  glomerulusbeschadiging proliferatie van 
endotheel of mesangium cellen (hematurie=bloed in urine) 

 Meestal gemixt nefritisch/nefrotisch syndroom: zowel GBM beschadiging als celproliferatie 
in glomerulus 

 
Immunologische mechanismen achter de glomerulaire 
aandoeningen 

 Circulerende immuuncomplexen 

 Vastgelopen circulerende antigenen 

 Anti-GBM antilichamen 
Ziekte van Goodpasture(zeldzaam): autoimmuunziekte die 
zicht tegen collageen type 4 richt, veroorzaakt problemen 
in nieren en long 
 

Goed overzicht in plaatje 
A,B,C systeem kennen! 

 
 
 
 
Acute glomerulonefritis 
 3 weken na keelontsteking (post-streptococcen glomerulonefritis) 

 Sommige bacteriestammen veroorzaken circulerende immuuncomplexen 

 Deze slaan neer (of lopen vast) in het nierfilter 

 Immuuncomplexen veroorzaken activatie immuunsysteem 

 Complement activatie, granulocyt influx, productie van cytokines en 
groeifactoren(PDGF) verhoogde celdeling 
 
Ook is er vorming van auto antistoffen, een antistof heeft ook een “lichaamsvreemd 
deel”, voor dit lichaamsvreemde deel wordt weer een nieuw e antistof gevormd en 
dit kan dus ook grote complexen vormen die kunnen blijven hangen in het GBM 
 
 

 
 
 
 
 



IgA nefropathie 
 
Meest voorkomende oorzaak van glomerulonefritis bij 
volwassenen 

 Recidiverende hematurie of proteinurine 

 IgA hoopt zich op in glomeruli (normaliter zit IgA in 
slijmvliezen) 

 IgA stimuleert de mesangium cellen (aanzet tot groei 
en collageen productie) en lokt immuunrespons uit 
(PDGF etc.) 

 Reden onbekend 
 
 
Acute diffuse proliferatieve glomerulonefritis 
 

Histologische kenmerken glomerulonefritis 

 Celrijkdom (ontstekingscellen met 
name granulocyten) 

 Proliferatie van endotheel, epitheel 
of mesangium cellen 

 Verhoogde collogeen afzetting (extra 
matrix) 

 Aanwezigheid van immuuncomplexen 
 

Chronische glomerulonefritis leidt tot glomerulosclerose (verbindweefseling in glomerulus) 
 
Membraneuze glomerulopathie 
 veranderingen in membraan (GBM) 

 Subepitheliale immuuncomplexen 

 Complexen waarschijnlijn in site d.w.x. in de nier zelf gevorm (geen vastgelopen Ig-complex) 

 Waarschijnlijk vastgelopen antigen 

 GBM wordt dikker en de samenstelling verandert (geen collageen type 4, maar type 1 en 3) 

 Ladingsbarrière gaat weg 

 80-90% is idiopatisch (geen idee hoe het gekomen is) 
 
Diabetische glomeruulosclerose 
 ook verdikking van GBM, alleen geen hypercellulariteit 
Weinig cellen, veel eiwit 
 
 
 



Diabetische nefropathie 
Een van de meest voorkomende vormgen van nierinsufficiëntie 
 

 Collageen is glycoproteine: aan de eiwitketens zitten 
bepaalde suikers gebonden 
Door hoge suikerspiegels: verkeerde of teveel 
glycosylering(=suikers aan eiwit zetten) van collagenen  

 Hierdoor: overmatige productie van matric door 
mesangiumcellen: 
Hyalinisatie(=verdikking van de matrix) 

 Verstoorde structuur van GBM  proteinurie 

 Verstoorde vaatwand  ischemie  celschade 
 
Membranoproliferatieve glomerulonefritis 
= verdikking van GBM & mesangiale proliferatie 
Afzetting van immuuncomplezen in GBM (zwart) 
Proteinurie, hemaurie of beide 
Sterke complement activatie door immuuncomplexen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimal change nefrotisch syndroom 
Geen afwijkingen waar te nemen in de nier onder 
de microscoop 
Wel afwijkingen te zien aan patient  oedeem 
 
Toch zijn er afwijkingen te zien, want de 
podocyten zijn er niet, hierdoor ontstaat een 
defect in de ladingsbarrière en kunnen de 
podocyten fuseren 
 
Komt veel voor bij kinderen en wordt behandeld 
met corticosteroiden  gek want het is geen 
ontsteking! 

Als je niet reageert op corticosteroiden (10%) gaat deze ziekte over in glomerulosclerosis 
Granulaire aandoeningen 

1. Nefrotisch syndroom 
2. Nefritisch syndroom (glomerulonefritis) 
3. Glomerulosclerose (focaal, segmentaal) 
4. Membraneuze glomerulopathie 

 IgA nefropathie 
 Diabetische glomerulopathie 

5. Minimal change nefrotisch syndroom 
 
 



Interstitiële fibrosis 
Verhoogde collageen afzetting in hele nier 

 Veroudering 

 Of als gevolg van interstitiële nefritis 
 
Interstitiële nefritis 
Interstitium tussen de glomerulu (de tubuli) 
Wat qua ziekten kan in de glomeruli kan ook in het interstitium 
 
Soms als gevolg van immuunreactie op geneesmiddel 

 2 tot 3 wegen na medicijn: koorts hematurie, proteinurie, 
verhoogde ureaum spiegel 

 Medicijn = laag moleculair: filtratie door GBM & opname in 
tubuli 

 Concentratie van medicijn in tubuli: immunologische response in 
interstitium 

 
 
Sclerose van gehele nier! 
Komt voor bij maligne hypertensie, wordt ook wel hypertensieve nefrosclerosis 
snelle bloeddruk stijging 
 
Chronische glomerulaire aandoeningen 
Chronische bloeddruk stijging: benigne hypertensie: aantasting bloedvaten in 
glomeruli 
 
 
 
 plaatje van zowel benigne als maligne hypertensie 
Benigne  ischemische rimpeling 
Maligne  necrose 
 
Pyelonefritis 

 Bacteriën van buitenwereld naar de binnenwereld 
o Bij te weinig urine productie 
o Leidt tot ontsteking in de nieren 
o De gang moet kunnen dichtklappen (op afbeelding: lang zijn), anders 

kunnen de bacteriën erg makkelijk naar binnen 

 Komt ook veel voor bij 
nierstenen en hypertensie 

 Overzicht van het proces  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tumoren in de nier 

 Wilms tumor 
 Meest voorkomende buik tumor bij kinderen  
 Goed te behandelen 

 Renall cell carcinoma 
 Meest voorkomende nier tumor bij volwassenen. 
 Genezing is mogelijk (50-90%) indien geen metastases 

 
Samenvatting 
De normale nier: anatomie en functioneren 
Diverse afwijkingen in glomerulus, tubulus of hele nier 
 
Nierziekten behandeld in deze samenvatting:   
 Acute nier insufficiëntie 
 Chronische nierfalen: glomerulaire aandoeningen 
 Tubulaire aandoeningen 
 Aandoeningen in gehele nier 
 Tumoren 

 
Belangrijkste 
Mechanismen achter ziektes 

 Schade aan GBM (bij diabetes, Minimal change) 
Bij vele ziektes treden er vergelijkbare processen op: 

 Immuuncomplex vorming: 
o Oorzaak: meestal onbekend 
o Gevolgen: complement, granulocyt influx, macrofaag, activatie PDGF, celgroei 
o Klinisch beeld 

 Nefrotisch syndroom 
 Nefritisch syndroom 

 
Boek 
Hoofdstuk 16 
Pagina 350-377 (hieruit alleen de ziektes die in het college zijn genoemd!!) 
 
  



Hoofdstuk 26 Botten en Gewrichten 
 
Botten 
Er zijn drie functies voor de botten:  

- Mechanisch: het ondersteunen van lichaamstructuren, beschermen van interne organen, het 
mogelijk maken van bewegingen.  

- Hematopoeitisch: de vorming van nieuwe bloedcellen.  
- Opslag van mineralen: Calcium metabolisme.  

Het bot bestaat uit cellen met een anorganische matrix, crystallijne hydroxyapathie, en een 
organische matrix, waarvan 88% collageen type 1 is. Het kraakbeen bestaat uit een organische 
matrix, collageen type 2 en proteoglycanen, een anorganische matrix van Ca- hydroxyapathie, 
smeermiddel. Kraakbeen bevat geen bloedvaten.  
 
De cellen die de matrixen voor het kraakbeen en het bot produceren worden uit dezelfde stamcellen 
gemaakt dan fibroblasten. Dit zijn de mesenchymcellen. Kraakbeen wordt gevormd uit 
chondroblasten en het bot uit oesteoblasten.  
Er zijn twee soorten bot:  

- Corticaal bot: het harde buitenste bot, 80 % van de mechanische 
functie.  

- Spongieus of trabeculair bot: het sponsachtige weefsel binnen in en 
bevat cellen.  

Het bot bestaat uit 3 delen het diaphysis, metaphysis en het epiphisis. De 
meeste infecties en tumoren in het bot komen voor in het metaphisis.  
 
Er zijn twee soorten beenvliezen: het periosteum en het endosteum. Deze 
bevatten bloedvaten en zenuwbanen. Ook bevinden zich daar de aanhechting 
van spieren. Het endosteum bevat ook botvormende cellen (oesteoblasten) en 
bot afbrekende cellen (oestoeclasten). 
 
Oesteoclast zijn meerkernige cellen die gevormd worden in het beenmerg en zorgen voor de 
adsorptie en verwijdering van ongewenst weefsel.  
Oesteoblast is een messenchymale cel dat immature is. Het produceert botweefsel en zorgt voor 
mineralisatie.  
Oesteocyt is een mature oestoeblast dat is ingebed in een matrix, dat zorgt voor de instandhouding 
van de botmatrix en het produceren van signaal stoffen.  
 
Bij de vorming en afbraak van het bot is een continu proces en in een gewone situatie in evenwicht. 
Alleen bij oestoepetrose is er een abnormale dichtheid van het bot door een verminderde oestoeclast 
functie. 
 
RANKL zorgt er voor dat de oesteoclasten worden geactiveerd. En het OPG bindt aan RANKL zodat 
RANKL geen oesteoclasten meer activeert. Bij oesteoporose is er een verhoogde afbraak van het bot 
en is er een te veel aan RANKL en te weinig OPG. 
 
De groei van het bot begint bij de groeischijven in het bot. Dat zorgt voor de productie van 
kraakbeen. Het kraakbeen komt bij het harde bot en het kraakbeen wordt omgezet in hard bot.  



 

 
 
Botten kunnen ook breken. Direct na de breuk wordt er stolsel gevormd. Daarna komt de 
inflammatoire fase, daarna wordt het bot gerepareerd en weer gere-moddeld. In dit proces ruimt de 
oesteoclast het wondgebied op en de fibroblast en oesteoblast vormen de matrix.  
 

 
 
Metabole botziekten hebben te maken met een te grote afbraak of vorming van het bot en of een 
vermindering van de mineralisatie. Bij oesteoporose is er een verhoogde afbraak van het bot, hierbij 
is de kans op botbreuken groter. Er zijn twee primaire types oesteoporose type 1 komt vooral bij 
vrouwen voor omdat die geinduceert wordt in de menopauze. En type 2 komt veel voor bij ouderen.  
 
Oesteoporose gaat vaak samen met een vitamine D deficiëntie. Als de vitamine D spiegels te laag zijn 
wordt er minder Ca opgenomen uit de darm. Als compensatie wordt de afgifte van het 
parathormoon (PTH). Alleen PTH stimuleert de oesteoclasten waardoor de oesteoporose juist wordt 
verergerd.  

 
 



Secundaire oesteoporose wordt veroorzaakt door bijwerkingen van geneesmiddelen, endocriene of 
genetische afwijkingen, malabsorptie en alcohol. Alcohol is de remmer van de oesteoblast activiteit.  
 
Gewrichtsaandoeningen  
 
Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen 
verslechterd of het verdwijnt helemaal en het vloeistof 
(synovium) in het gewricht verdwijnt. Hierdoor gaan de 
botten over elkaar schuren en dit veroorzaakt pijn. Er 
onstaan oesteofyten en botcysten.  
 
Reumatoïde artritis is een chronisch ontsteking. Het is een 
systemische, autoimmuunziekte.  Bij deze ziekte is er een 
stimulus die ervoor zorgt dat er hyperplasie van de 
synoviaalcellen plaats vind waardoor er lymfoide nodules 
ontstaan.  
 
Jicht is een aandoening waarbij er uraatkristallen in de 
gewrichten worden afgezet. Dit komt door een verhoogde 
urinezuurspiegel in het bloed. Dit komt doordat er een 
metabole stoornis is in de afbraak van purinen, de basen in 
DNA en RNA. Hierbij wordt het eindproduct van de purine, 
uraat, gekristalliseerd. Urinezuurkristallen absorberen verschillende eiwitten op hun oppervlak. 
Hierdoor komt er een influx van neutrofielen met ingestie van kristallen, een release van ROS en 
lysosomale enzymen, weefsel schade en inflammatie. Hierdoor worden er in de gewrichten 
ophopingen van uraat gevormd, die worden ook wel TOPHL genoemd.  


