
Enzym en eiwit markers 
In het plasma zijn veel plasma/serum specifieke eiwitten te vinden, zoals albumine en 
hemoglobine. Plasma is het oplosmiddel in het bloed, het vocht zonder de bloedcellen. 
Serum is bloed wat is laten stollen met EDTA, waarbij er dus andere componenten wel/niet 
aanwezig zijn (denk aan stollingsfactoren en fibrogeen). Cellulaire enzymen zijn eiwitten 
zoals transaminases (ALAT, ASAT uit de lever). Verder zijn er nog enzymen die door 
exocriene weefsels worden gevormd, zoals amylase en lipase. De normaalwaarden kunnen 
per geslacht en leeftijd verschillen. Ook kunnen bepaalde aandoeningen markers 
beïnvloeden, waarmee rekening gehouden moet worden bij diagnose.  
 
Eiwitten die niet specifiek zijn voor het plasma kunnen wel voorkomen in het plasma: 

- Wanneer cellen deze eiwitten lekken, doordat ze kapot zijn (weefselschade); 
- Wanneer de permeabiliteit van het membraan toeneemt; 
- Wanneer er een blokkade van de secretie route is. In de pancreas kunnen 

galstenen zorgen voor een blokkade, waarbij amylase en lipase ophopen in de 
cellen en de pancreas zichzelf verteerd; 

- Wanneer er een overproductie of inductie van het eiwit is. 
Er zijn verschillende weefsels die enzymen/eiwitten in het bloed uitscheiden, zoals rode/witte 
bloedcellen, endotheelcellen, cellen (cel turnover), spieren die stoffen afgeven bij activiteit 
(creatinine) en de lever die functionele eiwitten afgeeft, zoals albumine, prothrombine en 
enzymen (LPL, LCAT, CE). Creatinine (CK) is een maat voor de hartfunctie, waarbij een 
hoog CK aanduidt dat er sprake is van een hartinfarct. Creatinine is echter een hele 
aspecifieke marker, omdat het een marker is van spierweefsel en het dus ook kan betekenen 
dat er grote inspanning is geleverd (bijv. een marathon). Myoglobine is ook een marker voor 
spieren, maar dan glad spierweefsel en is daarmee al een veel specifiekere marker voor 
hartaandoeningen. 
 
ALP is het alkaline phosphatase dat in verschillende delen van het lichaam voorkomt. Het is 
fysiologisch verhoogd tijdens de zwangerschap, botgroei (kinderen) en bij botherstructurering 
(veroudering). Het kan echter ook wijzen op een aandoening, zoals bij Paget’s ziekte 
(botziekte), primaire hyperthyreoïdie, osteomalacie, Rickets (defect in de 
mineralisatie/calcificatie van het bot), chronisch nierfalen en hemodialyse.  
 
De markers verschillen allemaal erg van grootte, wat belangrijk is om een lekkage in cellen 
te bepalen. Myoglobine is erg klein (17,8 kDa), wat betekent dat deze door de nieren 
uitgescheiden wordt (<70kDa). Troponine I en T zijn alweer veel groter (resp. 26,5 en 39 
kDa), maar CK, ALAT, ASAT, ACP, ALP, LDH en γ-GT zijn zo groot dat ze bij een gezonde 
nier niet worden uitgescheiden. Albumine en hemoglobine zijn klein genoeg om door de nier 
te worden uitgescheiden, maar ze zijn negatief geladen, waardoor ze niet uitgescheiden 
worden. 
 
Eiwitten worden uit het bloed gescheiden door excretie via de nieren, opname in weefsel en 
halfwaardetijd. De halfwaardetijd is ook heel belangrijk bij de diagnostiek, omdat sommige 
markers bijvoorbeeld alweer uit het bloed zijn (of niet te meten) tegen de tijd dat een meting 
plaatsvindt. Hierdoor kan onterecht geconcludeerd worden dat een diagnose niet gesteld kan 
worden. Bij het afsterven van cellen komen veel intracellulaire eiwitten in het bloed terecht. 
Na een tijdje is in de curve een afname te zien van de hoeveelheid intracellulaire eiwitten, 
waarbij onterecht gedacht kan worden dat het beter gaat met de patiënt, terwijl eigenlijk alle 
cellen kapot zijn en de intracellulaire eiwitten eigenlijk ‘op’ zijn.  
 
Necrose en apoptose zijn beide celdood, maar verschillen van elkaar dat apoptose 
geprogrammeerd is en necrose niet. 
 
 
 



Apoptose Necrose 

Effect op enkele cel Effect op omliggende cellen 
Geen ontstekingsreactie Significant inflammatoire respons 
De cel krimpt De cel zwelt op 
Het membraan vormt bobbels (blebbing), 
maar blijft integer 

Verlies van membraan integriteit 

Toegenomen mitochondriale 
membraanpermeabiliteit, afgifte van 
proaptotische eiwitten en vorming van 
apoptotische lichamen 

De organellen zwellen op en lysosomen 
lekken uit de cel 

Chromatine condensatie en niet-random 
DNA fragmentatie 

Random degradatie van DNA 

Apoptotische lichamen worden verteerd door 
omliggende cellen 

De kapotte cellen worden door macrofagen 
opgeruimd 

 
LDH (lactaatdehydrogenase) is een enzym dat vrijgelaten worden uit cellen tijdens necrose. 
Vanaf de start van necrose daalt het ALP in het bloed en neemt de LDH afgifte toe. Tijdens 
necrose is er sprake van ATP verlies (mitochondriën), influx van calcium en sterk verlies van 
intracellulaire componenten. De markers kunnen iets zeggen over welke delen van de cel 
lekken: 

- Plasmamembraan: ALP, 5’-NU, γ-GT 
- Cytoplasma: ALAT, LDH, ASAT, CK 
- Mitochondriën: ASAT, CK 
- Lysosomen: ACP 
- Microsomen: γ-GT 

In hoeverre en hoe snel deze eiwitten de circulatie bereiken, hangt van drie factoren af: 
1. Cel-capillair afstand;  
2. Basale membraan dikte; 
3. Molecuul gewicht 

De lever en milt zijn goed doorbloed en de basale membranen zijn erg permeabel, waardoor 
de eiwitten snel in de bloedbaan komen. Het hart, de pancreas en de prostaat hebben semi-
permeabele basaalmembraan en de cellen liggen verder van de capillairen, waardoor de 
eiwitten minder snel in de circulatie komen. De eiwitten gaan deels of helemaal via de lymfe 
naar de bloedbaan. De skeletspieren hebben dikke basaalmembranen en de cellen liggen 
ver van de capillairen, waarbij de lymfeklieren nodig zijn om de eiwitten in de circulatie te 
brengen. 
 
De sensitiviteit van markers voor orgaanschade hangt af van de enzymactiviteit in dat orgaan 
en specificiteit van markers voor orgaanschade hangt af van de enzymactiviteit in andere 
organen. Vaak zegt een combinatie van enzymen het meest: 

 Serum Erythrocyten Lever Hart Skeletspieren 

ASAT 1 15 7000 8000 5000 
ALAT 1 7 3000 400 300 
LDH 1 300 1500 1000 700 
CK 1 <1 <10 10000 50000 

 
Hier is te zien dat de verhouding ALAT/ASAT iets zegt of er sprake is van schade aan 
levercellen of spiercellen (hart en skeletspieren). Daarbij is CK meer specifiek voor 
skeletspieren. Wanneer er een kleine afwijking is van de waarden, kan er sprake zijn van 
schade aan de erythrocyten, wat kan gebeuren bij het bloedprikken. 
 
Het LDH kent nog isoenzymen die meer orgaanspecifiek zijn. Een sterke verhoging van LD-1 
en LD-2 duidt op schade aan het myocard. Met de verhouding van LD-1 t/m LD-5 kan de 
schade bepaald worden. 



γ-GT is een eiwit dat heel specifiek is voor alcohol cirrose en het onderscheidt van 
hepatische cirrose. Bij cirrose van beide oorzaken zijn de ALAT, ASAT, GLDH en CHE op 
dezelfde manier aangetast, maar bij alcoholische cirrose is γ-GT verhoogd en bij hepatisch 
cirrose niet. Dit eiwit wordt dan ook gebruikt bij het controleren van alcoholmisbruik.  
 
Leverziekten 
Wanneer er gedacht wordt aan een leverziekte, worden bilirubine, albumine, ALAT/ASAT, 
ALP en γ-GT gemeten.  
Bij obstructieve geelzucht waarbij sprake is van verhoogd γ-GT en ALP, wijst op 
alcoholmisbruik. De geelzucht wordt veroorzaakt, doordat de bilirubine niet goed 
uitgescheiden kan worden. Bij een acute virale hepatitis is er sprake van een heel erg 
verhoogd ALAT en ASAT. 
 
Oorzaken van chronische hepatitis zijn: 

- Virale infecties 
- Auto-immuunziekten 
- Alcohol en drugs 
- Metabole ziekten 
- Onbekend 

 
CDT = carbohydraat deficiënt transferrine is een enzym dat verhoogd is bij personen die 
dagelijks een verhoogde alcoholinname hebben (50-80 g/dag). Het heeft een halfwaardetijd 
van ongeveer 14 dagen. CDT wordt gebruikt door bijvoorbeeld het CBG om te controleren of 
mensen die hun rijbewijs is afgenomen wegens alcoholisme echt gestopt zijn met alcohol 
drinken. Het kan echter zo zijn dat iemand een genetische afwijking heeft en de CDT ook bij 
een alcoholvrij dieet een hoge waarde heeft. Bij leverklachten door alcohol gebruik is γ-GT 
verhoogd en is de verhouding ASAT/ALAT >2.  
 
Myocardinfarct 
De belangrijkste markers voor hartaandoeningen zijn troponine en BNP. Troponine zit in de 
hartspieren en komt vrij bij hartschade/ziekte. Het is belangrijk om te weten dat het 4 tot 8 
uur duurt voordat het in het bloed te meten is. Wanneer iemand dus klachten heeft als pijn 
op de borst, kan dit niet meteen in het bloed gemeten worden. Het duurt 7 tot 14 dagen 
voordat de waarden weer normaal zijn. Het wordt gebruikt als marker voor een hartinfarct. 
BNP is een marker dat wordt gebruikt bij het herkennen van hartfalen. Het wordt vrijgemaakt 
wanneer er sprake is van overrekking van het weefsel. Het is een hormoon en zit in het linker 
ventrikel. Hoe hoger de BNP spiegels, hoe ernstiger het hartfalen. 
 
Ook het CK kent isoenzymen die specifieker aangeven om welke spiercellen het gaat. MM is 
specifiek voor skeletspieren, MB (myoglobine) voor hartspieren en BB voor de hersenen. 
Wanneer het CK verhoogd is en er is geen sprake van MI, dan is er spierschade, zoals een 
spierziekte rhabdomyolyse of de spierziekte van Duchenne, mechanische schade van de 
spieren, shock en intoxicaties. De CK is alleen verhoogd bij langdurige en intensieve 
beweging, zoals een marathon.  
 
Shock kan veroorzaakt worden door ernstig bloedverlies, dehydratie, plasmaverlies, 
myocardinfarct en anafylactische reacties (allergische reacties). Bij shock is er sprake van 
extreem lage bloeddruk, waarbij de weefsels slecht doorbloed raken. Hierdoor worden de 
spieren slecht doorbloed, waardoor spierafbraak plaatsvindt en de CK verhoogt. 
 
De markers die voor hartklachten gebruikt worden zijn niet ideaal, omdat ze niet specifiek 
voor het hart zijn en niet snel genoeg na de pijnklachten in het lichaam te meten zijn. De 
beste marker voor een MI is troponine I en T. Myoglobine is snel na de pijnklachten te 
vinden, maar is niet specifiek genoeg en kan ook voorkomen bij andere spierklachten. CK-
MB is na ongeveer een uur in het bloed te meten en cTnI (cardiac troponine I) is in de 



hoogste spiegels binnen 2 uur te vinden. LDH kan pas gebruikt worden voor late diagnose, 
dus als de klachten al enkele uren bestaan. Troponine is een eiwit dat gebruikt wordt bij 
spiercontractie en relaxatie van de skeletspieren en de hartspieren, maar niet de gladde 
spiercellen. Er zijn drie subunits, namelijk C, T en I, waarbij I het meest specifiek is voor MI. 
Bij schade aan het hart geldt tijd is weefsel: hoe langer het duurt tot behandeling, hoe meer 
weefselschade er optreedt en hoe groter de kans is dat iemand overlijdt. Het voordeel van 
hoog-sensitieve cardiale troponinen is dat de diagnose sneller gesteld kan worden, er een 
voorspelling gedaan kan worden naar de prognose, het risico bepaald kan worden en het 
specifiek is. Er geldt echter altijd dat er bij analytische diagnose een groep is die wel aan de 
klachten lijdt, maar niet gedetecteerd wordt. 
 
Wanneer iemand met de klinische klachten van pijn op de borst en uitstralingen naar de 
linkerarm in het ziekenhuis komt, wordt er een ECG gemaakt, wordt troponine gemeten en 
worden labwaarden opgevraagd.  
 
Hartfalen 
Hartfalen is een ziekte die voorkomt bij het ouder worden. Dit komt omdat het hart gaat 
slijten en minder goed functioneert. Het hart heeft te weinig pompkracht en kan daardoor niet 
voldoen aan de zuurstofvoorziening van de weefsel. Hierdoor wordt het RAAS geactiveerd, 
zodat de bloeddruk verhoogt door toename volume en vasoconstrictie en het hart sneller 
gaat slaan en met meer kracht. Bij systolisch hartfalen zijn de ventrikels verslapt en bij 
diastolisch hartfalen zijn de ventrikels verdikt (spierweefsel). Bij systolisch hartfalen vindt 
daardoor retentie van het volume in de linker ventrikel plaats en bij diastolisch hartfalen vindt 
een lage afgifte van het volume uit de linker ventrikel plaats. BNP is het eiwit dat de marker 
is voor hartfalen. Hoe hoger de BNP spiegel, hoe ernstiger het hartfalen. Het zorgt voor 
vasodilatatie, waardoor de druk vanuit de venen op het hart verlicht wordt. Daarnaast zorgt 
het voor verhoogde uitscheiding van natrium en inhibitie van het RAAS. Mensen met 
obesitas hebben een lagere BNP en NT-proBNP waarde, maar wat de referentiewaarden 
zijn is niet bekend. Ook bij nierfalen is NT-proBNP verhoogd, omdat dit dan niet goed wordt 
uitgescheiden.  
 
Tumormarkers 
In de klinische chemie wordt er niet gescreend op tumors met behulp van markers, omdat ze 
nooit specifiek genoeg zijn! De ziekte is te ernstig om gezonde mensen te includeren 
(afkapgrenzen, etc.). Het wordt wel gedaan bij ouderen (>50 jaar), waarbij wordt gekeken 
naar bloed in de ontlasting, wat een darmtumor kan aanduiden.  
 
Er zijn verschillende typen tumormarkers: 

- Hormonen (hCG, calcitonine, gastrine, prolactine, groeihormonen) 
- Enzymen (zuurphosphatasen, ALP, PSA (prostaat)) 
- Eiwitten en glycoproteïnen 
- Oncofetale antigenen (CEA, AFP) 
- Receptoren (ER, PR, EGFR) 
- Oncogenen (Ras, Myc, abl-bcr) 
- Tumor suppressor genen (BRCA1, p53, Rb) 

 
 De perfecte tumormarker zijn makkelijk betrouwbaar en kosten-efficiënt te meten door 
gebruik te maken van een assay met voldoende analytische sensitiviteit en specificiteit. Een 
goede sensitiviteit kent weinig ‘false-negatives’ en een goede specificiteit kent weinig ‘false 
positives’. Tumormarkers worden alleen gebruikt bij het monitoren van de effectiviteit van de 
behandeling en bij het controleren of er sprake is van remissie of terugkomst van de kanker. 
De meeste tumormarkers voor een bepaalde type kanker, kan ook voorkomen bij andere 
soorten kanker.  
 



Bij leeftijd <85 jaar is kanker tegenwoordig de nummer 1 doodzaak en heeft daarmee hart- 
en vaatziekten ingehaald. Boven de >85 jaar zijn hart- en vaatziekten nog steeds 
doodsoorzaak nummer 1, omdat als er tot die leeftijd nog geen sprake van een tumor is het 
immuunsysteem zo goed is dat het ook niet meer gaat gebeuren. Hart- en vaatziekten zijn 
echter slijtageziekten, wat betekent dat de kans verhoogt met de leeftijd.  
 
Prostaatkanker is een tumor die vooral bij oudere leeftijd voorkomt. Daarnaast hebben 
zwarte mannen grotere kans om prostaatkanker te ontwikkelen. De kans om prostaatkanker 
te overleven is erg groot, maar de ziekte is chronisch. De tumor kan zich overal in de 
prostaat nestelen, waardoor het verschilt of de tumor zich via het bloed of via de lymfe 
verspreidt.  
 
PSA is een prostaat-specifiek antigen dat gebruikt wordt als marker voor de diagnose van 
prostaatkanker. PSA wordt voornamelijk geproduceerd door de secretie prostaat 
epitheelcellen. Het wordt verder in kleine hoeveelheden geproduceerd in de borst, schildklier 
en placenta. De functie van PSA is het semenogeline en fibronectine bindt om de motiliteit 
van sperma te verhogen. Het serum PSA is verhoogd wanneer het aantal epitheelcellen 
toeneemt, zoals bij een tumor. In het bloed is 70-90% van het PSA gebonden aan ACT (α1-
Anti-Chymotrypsine), 10-30% is vrij en ongebonden en een kleine hoeveelheid is gevonden 
aan α2-MicroGlobuline. Doordat de prostaat ook met leeftijd vergroot (BPH), neemt het PSA 
toe met leeftijd met 0,07-0,27 ng/ml/jaar. Bij prostaatkanker is er sprake van 0,75 ng/ml/jaar 
toename. Het PSA genexpressie wordt gereguleerd door androgenen. 
 
Mannen met BPH en mictieklachten willen vaak uit voorzorg toch een PSA test. Of iemand 
dit zou moeten willen is maar de vraag, want het aantal ‘false-positives’ in deze test is 5%. 
Dat is meer dan het aantal dat getest wordt en ook daadwerkelijk prostaatkanker heeft (3%). 
Ook is er sprake van 2% ‘false negatives’. Er wordt daarom aangeraden om geen PSA test 
te doen. Daarnaast is er vaak sprake van een onschuldige tumor, die niet zal uitzaaien of 
groeien, terwijl men wel de klap van de diagnose krijgt.  
 
Het probleem met markers over het algemeen is dat er niet altijd bekend is wat 
geneesmiddelen of andere drugs met de referentiewaarden doen. Orale anticonceptiva, 
antihypertensiva, antidiabetica, imipramine, antidepressiva en anticonvulsantia zijn middelen 
die bijvoorbeeld γ-GT doen toenemen. Voor ALP geldt echter dat antidiabetica, 
anticoagulantia en antiepileptica de spiegels doen toenemen, maar dat orale contraceptiva 
en hypolipemica de spiegels doen afnemen. 
 

  



Nieren 
De nieren bestaan uit nefronen die het bloed filteren van afvalstoffen. Het bloed komt via de 
afferente arteriole in de Bowman’s capsule en gaat via de efferentie arteriole naar de 
nierader. Er zijn twee typen nefronen, namelijk juxtamedullaire nefronen (15%) en 
oppervlakte nefronen (85%). De oppervlakte nefronen zitten voornamelijk in de cortex en 
hebben een korte lis van Henle. De juxtamedullaire nefronen hebben een grotere glomerulus 
en een langere lis van Henle die diep in de medulla loopt. Deze nefronen zijn belangrijk bij 
het geconcentreerd maken van de urine.  
 
Het juxtaglomerulaire apparaat zorgt voor een constante effectieve circulatie volume, waarbij 
de renine productie een rol speelt. Het bestaat uit: 

- juxtaglomerulaire cellen: gladde spiercellen in de afferente en efferente arteriolen; 
- macula densa: meet de Na/Cl in de distale tubulus en zorgt voor RAAS activatie 

en vasodilatatie van de afferente arteriolen bij een lage GFR. 
- Mesangiale cellen: gladde spiercellen die betrokken zijn bij de regulatie van de 

bloedflow. 
 
GFR = glomerulaire filtratie rate, dus de snelheid waarmee de glomerulus filtreert. Normaal is 
deze 125 ml/min/1.73m2 , maar het verschilt tussen mannen en vrouwen. In de glomerulus 
vindt altijd een netto drukverschil van ongeveer 10 mmHg plaats, zodat er een uitwaartse 
druk is en het plasma de nefronen in wordt geperst. De filtratiebarrière filtreert op basis van 
grootte en lading. Alleen deeltjes kleiner dan <70 kDa of ongeladen/positief geladen worden 
gefiltreerd. Albumine wordt bijvoorbeeld niet geklaard vanwege de negatieve lading, want op 
basis van grootte zou die wel geklaard worden (65 kDa) (NB: een klein beetje albumine 
(<30mg/24 uur) mag in de urine voorkomen). Proteïnurie is bijvoorbeeld een aandoening 
waarbij eiwitten wel geklaard worden, omdat de filtratiebarrière niet meer selecteert op 
lading. De filterbarrière bestaat uit podocyten. 
 
Het filtraat bevat water, elektrolyten, glucose, creatinine, ureum en niet-eiwitgebonden 
componenten. In het filtraat van gezonde nieren zitten geen colloïden, grote eiwitten en 
cellen. Factoren die de filtratie snelheid beheersen zijn de totale oppervlakte van het gebied 
waar gefiltreerd wordt, de permeabiliteit van het membraan en de netto filtratie druk. De GFR 
wordt gecontroleerd door de renale autoregulatie, de neuronale controles en de hormonale 
mechanismen (RAAS).  
 
Slechts een heel klein deel van het filtratiefractie (GFR/RPF) wordt uiteindelijk uitgescheiden. 
Van de 125 ml/min wordt slechts 1 ml/min verzameld in de blaas. De renale bloedflow (RBF) 
is ongeveer 25% van de cardiale output. Het bepaalt de GFR, want hoe groter RBF, hoe 
groter GFR. De RBF wordt tussen 90 en 180 mmHg gehouden via autoregulatie door de 
renale vasculaire resistentie te variëren. Het doel van de autoregulatie is het constant 
houden van de GFR. Hyperfiltratie is het effect, waarbij de GFR enorm gestegen is. Dit komt 
fysiologisch voor bij het consumeren van een maaltijd met een hoog-eiwit gehalte, maar ook 
tijdens de zwangerschap. Het komt echter ook voor in de beginfase van diabetes mellitus, 
omdat de glucose spiegel verhoogd is.  
 
De klaring is het plasmavolume dat per tijdseenheid volledig van een stof x ontdaan wordt. 
Het is dus een maat voor een stof (geneesmiddel/endogene stoffen). Het kan berekend 
worden met C = (U * V) / P, waarbij C de klaring is, U de urineconcentratie van de stof, V de 
urine productiesnelheid en P de plasmaconcentratie van de stof. Om de GFR te bepalen 
wordt meestal inuline gebruikt, omdat dit passief uitgescheiden wordt. Dit betekent dat de 
klaring gelijk is aan de GFR. Bij een actieve secretie is de klaring groter dan de GFR en bij 
een actieve terugresorptie is de klaring lager dan de GFR. Bij glucose is dit laatste het geval. 
De actieve vormen zijn verzadigbaar, wat invloed heeft op de concentratie in de urine. Dit is 
bij glucose belangrijk, omdat iemand dus diabetes kan hebben zonder dat het in de urine te 
meten is (10 mmol/L).  



 
De GFR is het volume van plasma water dat gefiltreerd wordt door de glomerulus per 
tijdseenheid en wordt genormaliseerd naar 1.73m2. Het kan gemeten worden door de klaring 
van inuline te meten, omdat dit via passieve uitscheiding gaat en niet-eiwitgebonden is.  
 
De proximale tubulus zorgt voor terugresorptie van veel elektrolyten en andere stoffen: 

- Glucose en aminozuren (actief) 
- Natrium (actief) en chloride (passief met natrium) 
- Water (passief met natrium en glucose) 
- Bicarbonaat (pH regulatie) 
- K, Ca, Mg (passief) 
- Fosfaat 
- Ureum (passief) 
- Urinezuur (passief) 
- Peptiden en eiwitten (deze worden afgebroken en in de tubulus gemetaboliseerd. 

Deze eiwitten komen dus niet terug in de circulatie) 
Daarnaast worden in de proximale tubulus lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen 
uitgescheiden (creatinine, urinezuur, ketozuren, p-aminohippuurzuur, salicylaten en 
diuretica). 
 
De SGLT1/2 transporter in de proximale tubulus is belangrijk bij diabetes mellitus. Deze 
transporter scheidt namelijk glucose uit samen met natrium. Bij onder behandelde diabetes 
vindt dus ook hyponatriemie plaats, omdat er veel natrium wordt uitgescheiden.  
 
De lis van Henle zorgt voor uitwisseling van NaCl tegen water via het tegenstroom principe. 
De vasa recta loopt langs de lis van Henle en stroomt de andere kant op. Door het verschil in 
concentratie wordt NaCl en water uitgewisseld. Het dalende gedeelte van de lis is permeabel 
voor water en impermeabel voor NaCl en het stijgende gedeelte is impermeabel voor water. 
Natrium wordt opgenomen via actieve terugresorptie en chloride volgt passief. De vasa recta 
is permeabel voor zowel water als NaCl. In het verzamelbuisje zorgt ADH (vasopressine) 
voor het verhogen van de permeabiliteit van water en urine, waardoor de urine meer 
geconcentreerd (hypertoon) wordt.  
 
Renine wordt uitgescheiden in het juxtaglomulaire apparaat door activatie via het 
sympathicus, bij een lage bloeddruk in de afferente arteriole of bij een laag natrium in de 
distale tubulus. Renine stimuleert de afgifte van aldosteron en ADH en zorgt daarmee voor 
vasoconstrictie en terugresorptie van water in de nieren. 
 
In de distale tubulus vindt resorptie van natrium en chloride plaats, onder invloed van 
aldosteron, water en calcium. De resorptie van calcium wordt gestimuleerd door PTH 
(calcitonine) en vitamine D. Een laag plasma calcium zorgt dan ook voor een verhoogde 
afgifte van PTH.  
 
In de verzamelbuis vindt regulatie van water en elektrolyten plaats door o.a. hormonen. Er 
vindt terugresorptie van natrium plaats, excretie van kalium en water terugresorptie of 
uitscheiding. 

- Terugresorptie van natrium gaat middels actief transport, waarbij chloride passief 
meegaat, wisselt uit met H+ samen met bicarbonaat, fosfaat en ammonium en 
wisselt uit tegen kalium onder invloed van aldosteron. 

- Excretie van kalium gaat tegen natrium onder invloed van aldosteron en tegen H+. 
- Het ADH (antidiuretisch hormoon of vasopressine) stimuleert de terugresorptie 

van water. Een lage concentratie ADH zorgt dus voor minder terugresorptie. 
Het ADH zorgt dus voor waterretentie en het aldosteron voor zout en water retentie. Verder 
zorgt angiotensine II ervoor dat er vasoconstrictie van de arteriolen plaatsvindt.  
Hierin is te zien dat de nieren ook betrokken zijn bij de zuur-base regulatie van het bloed.  



Het ANP/BNP hebben ook effect op de circulatie en zorgen voor toename van water/zout 
excretie, toename van de glomerulaire filtratie rate en afname van de perifere 
vaatweerstand. Verder remt het renine, waardoor er minder AT-II wordt aangemaakt en 
aldosteron wordt geremd, wat zorgt voor minder terugresorptie van water in de verzamelbuis. 
Het BNP heeft daarnaast ook nog een direct remmend effect op aldosteron. ADH remt juist 
de water/zout excretie en de GFR en doet de perifere vaatweerstand toenemen. ADH heeft 
niet een direct effect op aldosteron of renine, maar de juxtaglomerulaire apparaat wel.  
 
Het plasmavolume wordt gemeten door sensors in de vaten (carotide sinus, aortaboog, 
renale afferente arteriole en atria) en de plasma osmolaliteit wordt gemeten door sensors in 
de hypothalamus (osmoreceptors). Op korte termijn reageren het hart en de bloedvaten op 
veranderingen in het volume en op lange termijn de nieren. Daarnaast zorgen de nieren ook 
voor een reactie op veranderingen in de osmolaliteit, namelijk water excretie of resorptie. 
Een normale plasma osmolaliteit is 285-295 mOsmol/kg en van urine 50-1200 mOsmol/kg. 
 
De pH regulatie door de nieren gaat op drie verschillende manieren: 

- Koolzuur anhydrase/CO2/HCO3
-  

- Fosfaat  HPO4
2- /H2PO4

- 
- NH3/NH4

+ 
o Ammonium is de belangrijkste stof bij de renale zuur/base regulatie 

 50-70% van de zuurexcretie onder normale omstandigheden 
 80-90% van de verhoogde zuursecretie bij metabole acidose 

o Bij fysiologische pH is vooral NH4
+ aanwezig. Bij veranderingen van de 

fysiologische pH wordt vooral NH3 beïnvloed. 
NH3 wordt in de proximale tubulus gesynthetiseerd samen met HCO3

- uit glutamaat. Het 
netto effect is een hogere bloed pH door excretie van H+ en absorptie van HCO3

-. Bij een 
hoge fysiologische pH (acidose) wordt de productie van NH3 verhoogd. 
 
Een klein deel van de ammonia in het filtraat komt vanuit het bloedplasma (5-10%). In de 
proximale tubulus wordt NH3 gevormd en met de aanwezige waterstofatomen omgezet tot 
NH4

+ (75-120%). In de lis van Henle vindt in het dikke, stijgende stuk absorptie van NH3 naar 
het bloed plaats en vanuit het bloed wordt ammonia naar het descending dunne stuk 
opgenomen. Het gevolg van dit proces is dat er een gradiënt ontstaat van ammonia in de 
medulla, omdat er een circulatie gevormd wordt (medullary accumulation, 160%). In de 
distale tubulus is de concentratie ammonia uiteindelijk laag (20-40%), zodat vanuit het bloed 
en de omliggende weefsel ammonia opgenomen kan worden in de verzamelbuis. Hierdoor is 
de hoeveelheid dat wordt uitgescheiden uiteindelijk weer 100%.   
 
In de proximale tubulus vindt reabsorptie plaats van ongeveer 75% van het door de 
glomerulus gefilterde HCO3

- door omzetting van koolzuuranhydrase. Hierdoor daalt de pH 
van 7,4 naar 6,7. Het koolzuuranhydrase vormt H2CO3 uit bicarbonaat en H+. Dit valt 
vervolgens weer uiteen in H2O en CO2. De lis van Henle neemt in het dikke, stijgende stuk 
10-20% van het gefilterde HCO3

- op en bij acidose is er meer absorptie. Wat de distale 
tubulus precies doet is niet duidelijk. 
 
De metabolisme van fosfaat is ook betrokken bij dit systeem. Bij de omzetting van koolzuur 
door koolzuuranhydrase wordt H+ vrijgemaakt. Deze wordt gebruikt bij de natrium/H+ 
transporter, waarbij natrium de cel ingaat en H+ het lumen in. De protonen worden gebruikt 
bij de omzetting van HPO4

2- naar H2PO4
-. Dit wordt vervolgens uitgescheiden via de 

verzamelbuis. 
 
Er zijn verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat er endogene zuurproductie 
plaatsvindt, namelijk: 

- Soort en hoeveelheid eiwitten dat wordt gegeten; 
- Soort en hoeveelheid fruit en groente dat wordt gegeten; 



- Soort en hoeveelheid organische zuur anionen worden uitgescheiden; 
- Zuur base status; 
- Functie van de proximale tubulus; 

 
De nierfunctie wordt gemeten met de GFR. Er zijn vijf verschillende metingen van de GFR, 
maar slechts een paar worden gebruikt, namelijk endogeen creatinine d.m.v. 24-uur urine 
klaring en de MDRD formule. 

1. Creatinine: hierbij wordt zowel het creatinine in het bloed als de creatinine in 24-uurs 
urine gemeten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kreatinine klaring (U*C/P). Het 
nadeel is dat er een overschatting van ongeveer 20% wordt gemaakt door de 
endogene tubulaire secretie van creatinine en door de fouten die gemaakt kunnen 
worden bij het verzamelen van 24-uurs urine. Daarnaast neemt de overschatting toe 
naarmate de creatinine klaring verder afneemt. Ook hebben meerdere 
geneesmiddelen invloed op de klaring, namelijk spironolacton, cimetidine, fenofibraat, 
trimetoprim en amiloride. Deze middelen zorgen voor een verminderde kreatinine 
uitscheiding. Ook is het creatinine verhoogd bij topsporters (afhankelijk van 
spiermassa en voeding) en tijdens de zwangerschap. Tot slot moet er een 50% 
reductie van de GFR zijn voordat de creatinine > referentiewaarde. Het voordeel is 
dat het een eenvoudige methode is. 

2. Met de MDRD formule wordt er een schatting gemaakt van de echte GFR, waarbij 
wordt gecorrigeerd voor het lichaamsoppervlak. De formule: 186 * (creatinine plasma 
* 0,011312)-1,154 * leeftijd-0,203 * 0,743 (vrouwen). De MDRD is dus in ml/min/1,73m2. 
De voordelen zijn dat een gestoorde nierfunctie eerder wordt herkent dan bij de 
creatinine klaring. Omdat er nog steeds met creatinine wordt gewerkt, worden alle 
waarden 60> afgerond en niet als exact nummer genomen. De MDRD zorgt voor een 
onderschatting bij gezonde mensen, omdat is uitgegaan van patiënten met 
proteïnurie.  

3. Tegenwoordig wordt er gemeten met de CKD-EPI formule (chronic kidney disease 
epidemiology collaboration). Ook hier wordt gebruik gemaakt van de serum creatinine 
spiegel en dezelfde vier variabelen als bij de MDRD formule (leeftijd, geslacht, ras en 
creatinine) met een andere relatie. Hierdoor is er minder sprake van onderschatting 
van gezonde (GFR>60) personen. Formule: 141 x min (Scr/k,1)α x 0,993leeftijd x 1.018 
(bij vrouwen) x 1,159 (bij negroïden).  

 
In acute situaties zijn zowel de creatinine als de eGFR niet betrouwbaar. Er is dan nog geen 
sprake van een steady state, omdat bij een acute GFR daling de creatinine pas later stijgt. 
Hierdoor is er een overschatting van de nierfunctie. Cystatine C is een endogeen eiwit van 
13 kDa en de synthese vindt plaats in alle kernhoudende cellen. De klaring vindt plaats via 
glomerulaire filtratie en onderscheidt acute situaties tussen pre-renale en renale oorzaken 
van nierfalen. NGAL (neutrophil gelatinase associated lipcalin) is een klein eiwit dat tot 
expressie komt in neutrofielen en de nier. Het wordt snel in de urine uitgescheiden en er 
vindt upregulatie van de productie plaats bij schade.  

 Beide markers worden door extra-renale co-morbiditeiten beïnvloed! 
 
De definitie van een chronische nierziekte is nierschade of een lage GFR. De ziekte is 
chronisch als het langer dan 3 maanden bestaat met pathologische abnormaliteiten of 
markers van nierschade of wanneer de GFR <60 ml/min/1,73m2. Het gevolg van een lage 
nierfunctie (<30 ml/min/1,73m2) is dat de hemoglobine ook laag is, namelijk <12 g/dl. Een 
ander gevolg is een te hoge bloeddruk, wat ook de reden kan zijn van de verslechterde 
nierfunctie. 
 
Er is sprake van proteïnurie als er in 24-uurs urine >300 mg/dag totaal eiwit (albumine) wordt 
gemeten.  
 



Renale en postrenale hematurie (bloedplassen) kunnen worden veroorzaakt door 
ontstekingen (pyelonephritis, cystitis), nier-, ureter- en blaasstenen en tumoren aan de nier, 
ureter, blaas en prostaat. Voor de diagnostiek wordt vaak het sediment van urine gebruikt. 
Cilinders zijn eiwitafdrukken van de tubuli, die gebruikt worden voor diagnostiek van de 
verschillende nierziekten. Wanneer er veel leukocyten te zien zijn, is er sprake van een 
ontsteking. Wanneer er ook veel rode bloedcellen te zien zijn, is er sprake van 
glomerulonefritis, waarbij bloedcellen de glomerulus passeren. Nierstenen zijn kristallen van 
calciumoxalaat. Dit zijn hele puntige kristallen die veel schade aan het weefsel kunnen 
maken en ook erg pijnlijk zijn. In zuur urine worden sneller kristallen gevormd en de 
zuurgraad heeft dan ook te maken met de vorming van nierstenen. Ook bepaalde 
geneesmiddelen zijn in het sediment terug te vinden, zoals aspirine, vitamine C, 
sulfonamide, anti-histaminica en cafeïne.  
 
Acuut nierlijden kan pré-renaal, renaal of post-renaal optreden. 
 
Pré-renaal AKI kan veroorzaakt worden door ernstige bloedingen, verbranding, volume 
verlies, hartfalen, sepsis of hypotensie (shock). Hierbij wordt de GFR verlaagd door de 
bloeddrukverlaging of door renale (efferente) vasoconstrictie, natrium retentie door verhoogd 
RAAS en ADH, verminderde productie van urine met hoge osmolaliteit, ureum retentie bij 
normale tubulus functie. Een pré renale AKI kan uitmonden in een renale AKI. Met de 
urine/plasma verhouding kan gekeken worden of het pré-renaal of renaal is: 
 
Acuut nier schade Pré-renaal Renaal (intrinsiek) 

Urine natrium concentratie <20 mmol/L >40 mmol/L 
Urine:plasma ureum concentratie >20:1 <10:1 
Urine:plasma osmolaliteit >1,5:1 <1,1:1 

 
Hypotensie en geconcentreerde, natrium arme urine is een kenmerk voor pré-renale AKI. De 
nierfunctie is verder niet aangetast. Ureum is verhoogd bij weefselschade, omdat het een 
afbraakproduct is van aminozuren. De gegeven eGFR is bij acuut nierfalen niet betrouwbaar.  
 
Pré-renale AKI kan uitmonden in renale AKI, omdat er ischemie kan ontstaat door blijvende 
hypotensie. Ook kunnen nefrotoxische geneesmiddelen de nier beschadigen, waardoor 
nierfalen ontstaat (cis-platinum, NSAID’s, aminoglycosiden, etc.). Het komt vaak voor bij 
chirurgische IC patiënten (20-25%), wat 2/3e van alle gevallen van AKI is. Renale AKI 
bestaat uit verschillende fasen, namelijk oligurie (verminderde urine uitscheiding), diurese en 
recovery. De gevolgen van renale AKI zijn hyponatremie (er komt meer water in het lichaam 
door verminderde excretie) en hyperkalemie, hypermagnesemie en hyperfosfatemie (door 
verminderde excretie).  
 
Wanneer er een hoge dosis kalium wordt ingenomen, leidt dit tot toename van creatinine en 
ureum in het serum. Dit leidt tot oligurie, waarbij creatinine en ureum in eerste instantie 
verder toenemen. Dit leidt tot de diuretische fase, waarbij een verhoogde urineproductie 
gaande is om de creatinine en ureum weer uit te scheiden. In de herstelfase worden de 
spiegels weer tot de normaal gebracht.  
 
Post-renale AKI wordt veroorzaakt door obstructie in de urineflow, een verhoogde druk in de 
verzamelbuisjes waardoor een verlaagde GF ontstaat, stolsels, stenen en schimmels in de 
nieren (intrarenaal) of endometriose, tumoren en lage urineweg obstructies (extrarenaal). 
Een kenmerk van post-renale AKI is complete anurie (er wordt geen urine meer 
aangemaakt/uitgescheiden). De behandeling vindt plaats op basis van de oorzaak. De renale 
perfusie wordt gehandhaafd en de metabole complicaties worden behandeld (bijv. 
hemofiltratie/dialyse). De mortaliteit van deze ziekte is hoog, omdat >75% last krijgt van 
multi-organ failure. Wanneer de acute fase wordt overleefd, is de prognose goed en zal de 
patiënt herstellen. 



Chronische nierinsufficiëntie is het verlies van het aantal functionele nefronen. De ziekte is 
progressief en irreversibel. Het is te herkennen aan een (sterk) verminderde eGFR. 
Onderliggende pathologie zijn: 

- Glomerulonefritis (24%); 
- Pyelonefritis (15%); 
- Diabetes mellitus (13%); 

De nierfunctie is verminderd wanneer de eGFR lager dan <60 ml/min is, slecht wanneer het 
<30 ml/min is en nierfalen wanneer het <15 ml/min is. Bij de laatste is dialyse nodig of een 
transplantatie. Wanneer de eGFR <30 ml/min is zullen de patiënten klachten ondervinden.  
 
De consequenties van chronische nierinsufficiëntie zijn: 

- Elektrolytenhuishouding: 
o Verminderd concentrerend vermogen urine: nocturie 
o Plasma kalium stijgt, doordat een lagere GFR een renale kalium retentie 

veroorzaakt. De stijging van kalium in het plasma zorgt voor compensatie 
via toegenomen aldosteron productie. 

o Acidose door verminderde ammonia secretie en bicarbonaat reabsorptie 
o Hypocalcemie/secundaire hyperparathyeroïdie door de afname van renale 

massa neemt plasma fosfaat toe, waarbij calcium afneemt. PTH reguleert 
calcium in het bloed en de parathyreoïd wordt gestimuleerd om meer PTH 
af te geven, wat leidt tot hyperparathyreoïdie.  

- Endocrien: 
o Verminderde testosteron/oestrogeen productie 
o Hyperinsulinemie (verminderde afbraak van insuline in de nieren zorgt 

voor insuline resistentie) 
o Verminderde EPO productie wat leidt tot normocytaire en normochrome 

anemie 
Er ontstaat renale (metabole) acidose bij CKD doordat de capaciteit van de nieren om 
ammonium uit te scheiden of bicarbonaat op te nemen verminderd is. De afname in 
ammonium excretie is de voornaamste oorzaak voor de acidose. De definitie voor renale 
acidose is <22 mEq/L bicarbonaat. Dit komt voor bij 2 – 13 % van de patiënten met CKD fase 
3 en 19 – 37% bij fase 4. De acidose kan leiden tot: 

- Toegenomen degradatie van spiereiwitten wat leidt tot spierafbraak en 
onderdrukking van groei in kinderen; 

- Dissolutie van bot en botziekten; 
- Afname van albuminesynthese met predispositie naar hypoalbuminemie; 
- Progressie van de chronische nierziekte; 
- Stimulatie van inflammatie; 
- Verslechtering van insuline secretie en reactiviteit 
- Stimulatie van amyloide accumulatie 
- Toegenomen risico op overlijden 

 
Gevolgen van chronische nier schade zijn cardiovasculaire stoornissen (hypertensie, linker 
ventrikelhypertrofie, artherosclerose, hartfalen), metabole stoornissen (hyperlipidemie, 
insuline resistentie, metabole acidose), seksuele disfunctie, gestoorde calcium-fosfaat 
huishouding en anemie. 
 
Bij het verdenken van problemen met de nieren worden de volgende labonderzoeken 
gedaan: 

- eGFR 
- plasma ureum, natrium, kalium, calcium, fosfaat en botparameters 
- 24-uurs urine natrium en kalium 
- Hemoglobine 
- Cholesterol 

 



De behandeling bestaat uit ACE-remmers, diuretica en bicarbonaat (tegen acidose). De 
preventie tot het verergeren van de nierschade is het behandelen van hypertensie, reductie 
van proteïnurie, eiwitbeperkt eten, stoppen met roken en afvallen. De preventie van 
additionele nierschade wordt gedaan door dehydratie/ondervulling te voorkomen, het gebruik 
van nefrotoxische middelen te remmen en voorzichtig te zijn met het gebruik van 
röntgencontrastmiddelen. Het voorkomen van late complicaties door preventie van 
cardiovasculaire complicaties, preventie van stoornissen in de calcium-fosfaathuishouding, 
preventie van anemie, preventie van metabole acidose en voorkomen van uremische 
klachten.  
 
Ook hemodialyse, nodig bij nierfunctie <15 ml/min, kan leiden tot allerlei complicaties, zoals 
anemie, osteofystrofie, hypertensie, cardiovasculaire aandoeningen, lipoproteïne afwijkingen, 
hepatitis en infecties.  
 
Proteïnurie wordt gedefinieerd als >300 mg/24 uur eiwitten in urine. Er zijn verschillende 
oorzaken, namelijk: 

- Overflow van pré-renale oorsprong.  
- Toegenomen glomerulaire permeabiliteit 
- Renale tubulaire afwijkingen met verminderde reabsorptie 
- Benigne proteïnurie 

Het nefrotisch syndroom wordt gedefinieerd als >3,5 g eiwit/24 uur in urine. De definitie is dat 
er sprake is van proteïnurie, albuminurie, oedeem en hyperlipidemie. Het nefrotisch 
syndroom kent verschillende classificaties: 

- Primaire: minimal change nefrotisch syndroom. Wordt veroorzaakt door 
membraneuze glomerulopathie, glomerulosclerose en membranoproliferatieve 
glomerulonefritis. 

- Secundair:  
o Ziekten: maligniteiten (lymfoom, leukemie, tumoren), metabole ziekten 

(diabetes), infecties (hepatitis, HIV), auto-immuunziekten 
o Geneesmiddelen/drugs: goud, NSAID’s en heroïne (i.v.) 
o Allergieën: insectenbeet, pollen, berenklauw, jacobskruiskruid 

 
Minimal change nefrotisch syndroom wordt gekenmerkt door afname van viscerale 
epitheelcel footprocessen en groei van de microvilli op de viscerale epitheelcellen. De ziekte 
komt vooral voor bij jonge kinderen. De ziekte wordt gekenmerkt door oedeem en proteïnurie 
en treedt snel op, maar bloeddruk en sediment zijn normaal. 
 
Nefrotisch syndroom door diabetes wordt herkent door een toename van de eGFR in de 
prefase, waarna de eGFR langzaam met de tijd afneemt.  
 
Glomerulonefritis is een ontsteking aan de glomeruli wat veroorzaakt kan worden door 
antigeen-antilichamen complex elders of als auto-immuunreactie. Het wordt gekenmerkt aan 
het sediment dat erythrocyten, cilinders en epitheelcellen bevat. 
 
Interstitiële nefritis is een ontsteking van de nieren, waarbij het bindweefsel wordt vervangen 
en er verschrompeling ontstaat. Het kan veroorzaakt worden door bacteriële (cystitis) of niet-
bacteriële oorzaken (bestraling, metalen, APC). In het sediment zijn bacteriën en leukocyten 
te vinden. Urineweginfecties komen voornamelijk voor bij vrouwen en op oudere leeftijd.  
 
In de nieren kan ook een aandoening plaatsvinden aan de tubulus, waarbij terugresorptie is 
verstoord (proximale tubulus). Dit kan voorkomen bij aminozuren, glucose of fosfaat. 
Wanneer het alle drie voorkomt, is er sprake van het Fanconi syndroom, een zeldzame 
aandoening. 



Er kan ook sprake zijn van een storing in de secretie, wat leidt tot tubulaire acidose (hoge 
urine pH, lage bloed pH). Dit betekent dat er een onvermogen is om het zuur via de nieren 
uit te scheiden. 
 
Wilms tumor is een tumor dat merendeel wordt gediagnosticeerd in de eerste 6 levensjaren. 
Meestal is één nier aangedaan en moet verwijderd worden. Er is een associatie met 
hypertensie. Er zijn ongeveer 20 gevallen in Nederland per jaar en de prognose is gunstig. 
 
Urinewegstenen kunnen veroorzaakt worden door abnormaal hoge concentraties 
elektrolyten in het lichaam, abnormale pH (hoog/laag), kristallisatie van kernen (door 
bacteriën) en medicamenten. Calciumoxalaat komt het meeste voor en kan voor veel schade 
(en pijn) in de buik zorgen. 
 
Lisdiuretica, die de terugresorptie van water in de lis van Henle tegengaan waardoor het 
volume van de urine toeneemt. Voorbeelden: furosemide , bumetanide.  
Thiazidediuretica, die vooral op de renale tubulus hun effect uitoefenen met name het 
inhiberen van de NaCl symporter, waardoor het urinevolume eveneens toeneemt. Voorbeeld: 
chloorthiazide.  
Kaliumsparende diuretica, die anders dan de eerste twee categorieën kaliumionen 
vasthouden (direct werking op nier of remming werking aldosteron). Voorbeeld: 
Spironolacton (aldosteron), Amiloride (nier).  
Osmotische Diuretica, zoals mannitol worden wel gefilterd door het glomerulair apparaat 
maar worden nergens in de nier gereabsorbeerd, wat leidt tot een stijging van de osmolariteit 
van het filtraat. Hierdoor neemt de terugresorptie af het urinevolume neemt toe. 
Carboanhydrase remmers, zoals acetazolamide, die CA remmen in de proximale tubulus. 
Dit leidt tot een remming van de terugresorptie van HCO3

-. 
  



Zout en water huishouding 
Water komt in ons lichaam via voeding (vloeistof en vast voedsel) en via verbranding van 
voedingsstoffen (oxidatieve fosforylering). Via verschillende organen verliest het lichaam 
vocht, namelijk de huid, de longen, de nieren en het maagdarmkanaal. De inname en 
uitscheiding is netto 0, er is dus een evenwicht. Het lichaam bestaat uit intra- en extracellulair 
vloeistof. Intracellulair is in de cellen en extracellulair is het plasma, interstitiële vloeistof, 
vloeistof in bindweefsel en bot en excretie- en secretievloeistoffen. Het lichaam bestaat voor 
het grootste deel uit intracellulair vloeistof (2/3) en voor ¼ uit interstitium. Kinderen hebben 
een andere verhouding van inname en extracellulair vloeistof (1:2) ten opzichte van 
volwassenen (1:7), waardoor kinderen sneller kunnen uitdrogen. 
 
Het plasma bestaat voor uit Na+, K+ (heel weinig), HCO3

-, Cl- en eiwitten. Het interstitium 
bestaat uit dezelfde elektrolyten, maar heeft geen eiwitten. Het intracellulaire vloeistof 
bestaat uit K+, Na+ (heel weinig), PO4

3- en eiwitten. 
 
Er is een drukverschil tussen de capillaire en interstitiële vocht. Dit wordt veroorzaakt door de 
hydrostatisch druk van capillair (PC) en interstitium (PIF), maar ook de osmotische kracht door 
de plasma (πP) en interstitiële (πIF) eiwit concentratie. De mate van filtratie wordt bepaald met 
de formule (PC - PIF) – (πP - πIF). In het begin van de capillair is de netto filtratie druk positief, 

waardoor vocht naar het interstitium verplaatst en aan het einde van de capillair is de netto 
filtratie druk negatief, waardoor vocht vanuit het interstitium naar de capillair gedrukt wordt. 
Hierdoor vindt uitwisseling van zuurstof, CO2, voedings- en afvalstoffen plaats. 
 
Het lymfatisch systeem is als het vaatsysteem. Het lymfe bestaat uit een vloeistof van 
ongeveer gelijke consistentie als plasma. Het wordt ontleend aan bloedplasma als het 
vloeistof de capillaire wand passeert aan het einde van de arterie. Wanneer interstitiële 
vloeistof accumuleert, neemt de lymfe dit op en brengt het terug naar het bloed. Het lymfe 
zorgt ervoor dat er geen oedeem ontstaat en dat de bloeddruk en bloedvolume normaal blijft. 
De vaten nemen brengen dus alleen vloeistoffen weg en haalt niets op (niet zoals er bij bloed 
een aanvoer en afvoer is). De lymfe kent geen pomp zoals het hart, dus het lymfevloeistof 
beweegt door actie van skeletspieren, ademhaling en contractie van gladde spiercellen in 
vaatwanden.  
 
Oedeem 

1. Verschil in colloïd osmotische druk is verkleind 
a. Laag plasma eiwit (hypoproteïnemie) 
b. Hoog interstitieel eiwit (ontsteking) 

2. Verhoogd veneuze bloeddruk 
a. Stuwing of cardiaal oedeem 

3. Afvoer van lymfe is verstoord 
a. Lymfatisch oedeem  Elephantiases: een aandoening dat vooral in Afrika 

voorkomt. Het wordt veroorzaakt door filaria wormen die door muggen worden 
overgebracht. Deze wormen blokkeren het lymfesysteem. 

4. Vochtretentie in extracellulaire compartiment 
a. Verhoogd natrium (Na+-retentie) 

5. Shock 
a. Oorzaken:  

i. Hypovolemie 
ii. Circulatiestoornissen 
iii. Vochtverschuiving van plasma naar interstitium 

b. Soorten: 
i. Ernstig bloedverlies (trauma) 
ii. Uitdroging (braken, diarree) 
iii. Plasma verlies (verbranding) 
iv. Myocard infarct (cardiogeen) 



v. Anafylactische shock (allergische reactie) 
c. Gevolgen: 

i. Bloeddrukdaling 
ii. Compensatie 

1. Nieren: terugresorptie van water en zout 
2. Vaten: selectieve vasoconstrictie/-dilatatie 

iii. Acute nierinsufficiëntie 
1. Ophoping van toxische stoffen 

iv. Zuurstoftekort 
1. Lactaatacidose 

v. Uittreden van eiwitten, erythrocyten, etc.  verergering van de shock 
 
Het evenwicht van extra- en intracellulair vocht wordt gereguleerd door het RAAS, ANP (atria 
natriuretic peptide), bloeddruk en natriuminname. Deze functies zijn erop gericht om de 
osmolaliteit van het plasma constant te houden, namelijk 282-295 mOsmol/kg. Wanneer de 
zoutinname toeneemt, zal RAAS geremd worden en ANP gestimuleerd. ANP vermindert de 
heropname van NaCl en stimuleert diurese en vasodilatatie.  
 
Aldosteron (RAAS) zorgt voor de reabsorptie van water en zout in de distale tubulus en de 
secretie van K+. Aldosteron is verstoord bij: 

- De ziekte van Addison  verlaagd aldosteron door chronische primaire 
bijnierschors insufficiëntie, TBC, autoimmuunziekte. Ook cortisol is laag. Gaat 
gepaard met hyponatriemie, hyperkaliemie, metabole acidose. 

- Ziekte van Conn  hoog aldosteron door primair hyperaldosteronisme, aldosteron 
producerend hormoon, hypernatremie, hypokalemie, metabole alkalose. 

 
ADH controleert de homeostatische functies. ADH is het antidiuretisch hormoon 
(vasopressine) en stimuleert de reabsorptie van water door de nieren. Daarnaast zorgt het in 
de hersenen voor het dorst gevoel. Bij diabetes insipidus is er een insufficiëntie van het ADH. 
ADH kan geactiveerd worden door osmose (hyperosmolaliteit) of door hypovolemie.  
 

 Overschot aan water vormt extracellulair een oedeem en intracellulair overvulling 
 Gebrek aan water zorgt extracellulair voor dehydratie en intracellulair voor dehydratie 
 Overschot aan zout zorgt extracellulair voor oedeem en intracellulair voor dehydratie 
 Gebrek aan zout zorgt extracellulair voor dehydratie en intracellulair voor overvulling 

 
Natrium 
Hyponatriemie 

- Symptomen treden op bij Na < 125 mmol/L 
- Symptomen: misselijkheid, hoofdpijn, malaise, apathie, cognitie, spierkrampen 
- Definitie: Na < 135 mmol/L 
- Absoluut kan voorkomen door diuretica 
- Relatief kan voorkomen door syndroom van verstoorde ADH (longaandoeningen, 

maligniteiten, neurologische aandoeningen, medicatie) 
- Geneesmiddelen: 

o Diuretica 
o Amitriptyline, paroxetine, haloperidol, MAO-remmers, XTC 
o Carbamazepine 
o Tolbutamide 
o NSAID’s 
o Cytostatica 
o Desmopressine en oxytocine 

Hypernatriemie  
- Symptomen: sufheid, moeheid, prikkelbaarheid, spiertrekkingen, hyperreflexen 
- Definitie: Na > 145 mmol/L 



- Absoluut komt zelden voor (hyperaldosteronemie) 
- Relatief komt vaker voor (diabetes insipidus) 

 
Normaal plasma natrium is 135,0 – 145,0 mmol/L en normaal dagelijkse zoutinname is 6 – 
12 g zout. Er is geen lineair verband tussen de zoutinname en de systolische bloeddruk, 
omdat bij een te laag natrium ook een hoge bloeddruk optreedt. Er is dus een ideaal en dat 
ligt tussen de 4 – 6 g natrium per dag. Dit geldt ook voor kalium. 
 
Insuline resistentie zorgt voor hypertensie door de downregulatie van IRS. Hierdoor wordt 
natrium meer geresorbeerd en stijgt de bloeddruk. IRS1 zit op spier- en vetweefsel en IRS2 
op de nieren.  
 
Kalium 

1. Mederegulatie van het zuur-base evenwicht in de nieren 
a. Na in; H uit 
b. K in; H uit 
c. K uit; H in 
d. Na in; K uit  

2. Bepaling van de osmotische druk 
3. Prikkelgeleiding in zenuwen en spieren (K/Ca) 

a. Bij een sterke hypokalemie of hyperkalemie volgt een hartstilstand 
 
De meeste lichaamsnatrium is vrij uitwisselbaar (extracellulair). Kalium daarentegen is vooral 
intracellulair, waarvan 90% vrij uitwisselbaar is. Slechts een klein aandeel is extracellulair en 
daarom is dat ook geen goede afspiegeling van de kalium in het lichaam. Er is ook weinig 
informatie bekend doordat het meeste kalium intracellulair is en daarnaast is het plasma 
kalium gerelateerd aan het zuur-base evenwicht en eiwitstofwisseling. Kalium komt namelijk 
veel voor op plaatsen met veel eiwit (dus intracellulair) en komt vrij bij lichaamseiwitverlies 
(spierafbraak). 
 
Hyperkalemie 

- Hemolyse 
- parenterale infusie 
- weefselschade 
- systemische acidose 
- insuline tekort 
- acute nierschade 
- chronische nierziekten 
- K+-sparende diuretica 
- mineraalcorticoïde deficiënties 

Hypokalemie 
- alkalose 
- insuline toediening 
- diuretica 
- overmaat aan mineraalcorticoïden 

 
Normaal plasma kalium is 3,5 – 5,0 mmol/L. Normale dagelijkse inname is 75-150 mmol. 
 
Calcium 
Calcium is het meest voorkomende kation in het lichaam. Het komt voor 99% voor in het bot 
en de rest is extracellulair in het plasma. Hiervan is ongeveer de helft gebonden aan eiwit en 
de rest is actief. Plasma concentratie is 2,2 – 2,6 mmol/L. Het calcium in het bot wordt 
continue uitgewisseld met het plasma. Er wordt dus steeds bot gevormd en weer afgebroke. 
De uitwisseling van calcium in het bot is 500 mmol/dag. In de nier wordt 95% 



teruggeresorbeerd. In de darmen wordt calcium opgenomen onder invloed van actief 
vitamine D. 
 
Functie: 

- Structureel  bot en tanden 
- Neuromusculair  controle van prikkelbaarheid, vrijgeven van neurotransmitters, 

spiercontractie 
- Enzymatisch  cofactor voor stollingsfactoren 
- Signalering  intracellulaire second messenger 

 
PTH (parathyreoïd hormoon) is een hormoon dat betrokken is bij de calcium uitwisseling in 
het lichaam. Het zorgt in de botten voor resorptie van osteoclasten, waardoor Ca2+ in het 
plasma toeneemt en zorgt in de nieren voor een toename van resorptie van calcium en 
vitamine D en afname van resorptie van fosfaat en bicarbonaat. 
 
Hypercalcemie: 

- Maligne ziektes, met of zonder metastase in het bot; 
- Thiazide diuretica 

Hypocalcemie: 
- Hypoparathyreoïdie 
- Hypomagnesemie 
- Vitamine D deficiëntie 

 
Magnesium 
Dit is een stof dat complexen vormt met veel bio-organische moleculen, zoals fosfaat, 
carboxyl en hydroxy. Het heeft een hoge intracellulaire concentratie, waarvan 65% in het bot 
en 34% in andere weefsels. Het bindt voor 25% aan albumine, 8% aan globuline, 12% aan 
chelaat en 55% komt vrij voor. Er is geen sprake van homeostase. Het is betrokken bij: 

- Eiwitsynthese 
- DNA synthese en stabiliteit 
- Neuromusculaire prikkelbaarheid 

Verder is magnesium betrokken bij meer dan 300 essentiële metabole reacties, omdat het 
bindt aan substraat, aan enzymen, het een natuurlijke Ca-antagonist is en het is essentieel 
voor de werking van PTH. Een laag magnesium resulteert in een hoge calcium spiegel, wat 
leidt tot inflammatie. De hypothese is dat de magnesium spiegel daarom belangrijk is bij het 
ontwikkelen van atherosclerose, hypertensie, osteoporose, diabetes en tumoren. Hypo- of 
hypermagnesemie komt zelden voor. Normale plasma spiegels zijn 0,7-1,0 mmol/L.  
 
Magnesium is ook betrokken bij de bloeddruk, omdat het via diffusie in de spiercel kan 
komen en daar met ATPase met natrium kan uitwisselen.  
 
 
 
  



Bloedgassen 
De bloedgassen worden gereguleerd door het bufferende systeem van bicarbonaat. Er zijn 
twee regulaties waarin dat gebeurt, namelijk de respiratoire en metabole. In de longen wordt 
CO2 met H2O omgezet tot H2CO3 dat daarna vervaalt in HCO3

- en H+. In de nieren gebeurt 
precies de omgekeerde reactie. De snelste reactie is de extracellulaire distributie van H+, dan 
de cellulaire buffering, dan de respiratoire compensatie en dan de renale (metabole) 
compensatie.  
 
Bij het beoordelen van de bloedgassen wordt eerst naar de pH gekeken, dan naar de pCO2 
en dan de HCO3

-. 
 

 
 
Oorzaken respiratoire acidose: 

- Pneumonie: door de ontstekingsreacties in de longen wordt de gasuitwisseling 
van verslechterd, waardoor de concentratie pCO2 in het bloed stijgt. 

- Spierzwakte: ook hier geldt dat de ademhaling verminderd en daarmee de 
gasuitwisseling. 

- Exacerbatie van astma/COPD.  
- Opiaten: zorgen voor een ademhalingsdepressie, waardoor de gasuitwisseling 

verminderd. 
Oorzaken respiratoire alkalose: 

- Hypoxie, o.a. anemie: bij een tekort aan zuurstof wil het hart het tekort 
compenseren door harder te pompen. Hierdoor wordt ook de ademhaling 
versneld, waarbij mee CO2 wordt uitgeademd.  

- Hyperventilatie: versnelde ademhaling zorgt voor meer gasuitwisseling. 
- Hersenschade: de bloedstroom naar de hersenen wordt vergroot, waarbij het hart 

sneller pompt en de ademhaling versneld. 
Oorzaken metabole acidose: 

- Nieraandoening: bij nierziekten kan de uitwisseling van bicarbonaat verstoord zijn, 
waardoor de uitscheiding van H+ verminderd. 

- Ontregelde diabetes: er ontstaat ketoacidose door een tekort aan insuline. 
- Ernstige diarree: darmsappen zijn erg alkalisch. Wanneer het lichaam veel 

verliest, ontstaat er een disbalans in zuur en base. 
- Anemie/shock (bloedbraken): verminderde doorbloeding van de organen zorgt 

voor hypoxie. Dit kan leiden tot lactaat acidose.  

pH 

<7,35 

Acidose 

↑pCO2 

respiratoire acidose 

↑HCO3
- 

metabole 
compensatie 

↓HCO3
- 

metabole acidose 

↓pCO2 

respiratoire 
compensatie 

>7,45 

Alkalose 

↓pCO2 

respiratoire alkalose 

↓HCO3
- 

metabole 
compensatie 

↑HCO3
- 

metabole alkalose 

↑pCO2 

respiratoire 
compensatie 



Oorzaken metabole alkalose: 
- Braken (projectiel): wanneer veel maagzuur verloren wordt ontstaat er een 

disbalans in zuur en base in het lichaam.  
- Diuretica: bij chronisch gebruik zorgen lisdiuretica voor remming van de 

terugresorptie van elektrolyten. Uiteindelijk kan hierbij een overmaat aan H+ 
uitgescheiden worden (Na+,K+,H+).  

 
  



Lever 
De lever is een goed doorbloed orgaan, waarvan 2/3e bloed uit de vena porta komt (vanuit de 
milt en dunne/dikke darm) en 1/3e bloed van de arteriële bloedtoevoer. Het bloed vanuit de 
darmen komt dus eerst door de lever voordat het de circulatie bereikt. De lever bestaat uit 
zeshoekige lobuli en langs elke hoek stromen de portale slagader en ader en de galwegen. 
In het midden van de lobulus stroomt de centrale ader die uitmond in de leverader. Een 
hepaton is de functionele eenheid van de lobulus en bestaat uit verschillende cellen. Het 
bloed stroomt hierdoor naar de centrale ader, waardoor er sprake is van een gradiënt. In de 
galcellen wordt gal gemaakt en dit stroomt in tegengestelde richting van bloed naar de 
galwegen. De sinusoïden zijn de cellen in de aders waar de portale slagader en ader 
samenkomen. 
 
De functie van de lever: 

- Metabolisme van koolhydraten, eiwitten en vet 
o Koolhydraten:  

 Gluconeogenese 
 Glycogeen synthese (opslag en afbraak) 

o Vet: 
 Vetzuur synthese 
 Cholesterol synthese, opslag en uitscheiding 
 Lipoproteïne synthese 
 Ketogenese 
 Galzuur synthese 

o Eiwit: 
 Eiwitsynthese (incl. stollingsfactoren) 
 Ureumsynthese 

- Secretie van gal (galzuren/zout) en pigmenten 
o Gal:  

 Samenstelling: er wordt ongeveer 500 ml gal/dag geproduceerd. 
Het gal bestaat voornamelijk uit galzouten (61%), maar ook uit 
eiwitten, bilirubine, fosfolipiden, cholesterol en vetzuren. De 
verhouding tussen Na+, K+ en Cl- in gal en plasma is ongeveer 
gelijk. Er zit echter veel minder cholesterol en eiwitten in gal. 

 Functie: het werkt als een emulgator van vetten, waardoor micellen 
gevormd kunnen worden. Het speelt daarmee een rol bij de 
opname van vetoplosbare vitaminen (E, K), versnelt de werking 
van lipase, stimuleert de lever tot secretie, stimuleert de darm tot 
mortiliteit en zorgt ervoor dat cholesterol oplosbaar blijft (in 
micellen). 

 Synthese: het cholesterol in de lever zorgt voor 0,8 g/dag vrije 
galzuren. Dit wordt geconjugeerd tot galzouten met 20-30 g/dag. 
Het gal komt in de darmen terecht, waaruit het wordt opgenomen in 
het distale deel van het ileum en wordt in het cecum 
gedeconjugeerd tot verdere metabolieten, die via de poortader 
weer in de lever komen en met vrij galzuur weer geconjugeerde 
galzouten kan vormen. Het is dus een cyclus, waarbij elke dag 0,8 
g via de feces wordt uitgescheiden.  

- Excretie van bilirubine, geneesmiddelen, toxinen 
o Bilirubine: rode bloedcellen blijven ongeveer 60-120 dagen in het bloed 

(t1/2 = 35 dagen). Verouderde cellen worden gefagocyteerd en/of 
gelyseerd. In gezonde situatie vindt lysis van RBC extravasculair in het 
reticuloendotheel systeem plaats, maar bij pathologie kan het ook 
intravasculair optreden. Het hemoglobine komt vrij en wordt gescheiden in 
globine, wat afgebroken wordt tot aminozuren voor hergebruik. Het heme 
wordt gemetaboliseerd tot bilirubine en ijzer. Het ijzer wordt hergebruikt. 



Het (ongeconjugeerd) bilirubine  is in serum gebonden aan albumine en in 
de lever worden deze gescheiden. Hier wordt het omgezet naar 
(geconjugeerd) bilirubine diglucuronide (in gal) en als urobilinogeen 
uitgescheiden in de darmen. Hiervan wordt 1% met behulp van zuurstof 
via het bloed naar de urine uitgescheiden. 15% wordt weer in de lever 
opgenomen.  

- Synthese van albumine en stollingsfactoren 
- Opslag van glycogeen, vitamine A, vitamine B12 en ijzer 
- Detoxificatie van ammonia, peptiden, toxinen en geneesmiddelen 
- Metabolisme van hormonen (steroïde hormoon metabolisme en excretie) en de 

25-hydroxylering van vitamine D 
 
Leverfunctietesten 

Functie Test 

Synthese Albumine (laag), stollingsfactoren (laag), PT (hoog) 
Eiwitmetabolisme Ammoniak (hoog) 
Excretie/obstructie Bilirubine in plasma/serum (hoog) 
oorzaak pré/intra of post hepatisch Ongeconjugeerd/geconjugeerd 
Galweg obstructie ALP (hoog), γ-GT (hoog), geconjugeerd bilirubine 

(hoog) 
Schade ASAT en ALAT (hoog) 
Inductie door geneesmiddelen γ-GT (hoog) 

 
- Pre-hepatische geelzucht:  

o Overmatige productie door hemolyse door bijv. auto-immuunziekten, 
transfusie reactie, of sikkelcel (afwijkende RBC). 

o Ongeconjugeerde (indirecte) bilirubine is verhoogd (serum) en de urine is 
bleek; 

- Hepatische geelzucht: 
o Viraal, alcohol, toxines, drugs 
o Door leverschade is ongeconjugeerde bilirubine verhoogd (serum) 
o Door zwelling of obstructie van de galwegen is geconjugeerd bilirubine 

verhoogd (serum) 
- Post hepatisch geelzucht: 

o Obstructie door stenen of tumor 
o Geconjugeerde (direct) bilirubine is verhoogd (serum) en de urine is sterk 

gekleurd 
- Neonatale geelzucht: 

o Fysiologische geelzucht (50%) 
 Als de geelzucht na 24 uur na geboorte, maar voor de 4e dag 

voorkomt 
 Het niet langer dan een week duurt 
 Wordt veroorzaakt door onrijpheid van enzymen die bilirubine moeten 

omzetten (ligandine, glucuronosyltransferase) 
o Pathologische geelzucht (5%) 

 Zichtbaar binnen 24 uur 
 De concentratie ongeconjugeerde bilirubine loopt snel op 
 Kan diverse oorzaken hebben 
 Kan (zeldzaam) ernstige gevolgen hebben door stapeling in basale 

ganglia (kernicterus)  cerebrale parese, doofheid, mentale retardatie  
 Kan behandeld worden met lichttherapie of wisseltransfusie.  

 
Intrahepatische geelzucht ontstaat door veranderde hepatische opname, conjugatie of 
secretie van bilirubine. Het kan veroorzaakt worden door onderliggende gestoorde 



leverfuncties. Wanneer dit het geval is, gaat hyperbilirubinemie vaak gepaard met andere 
abnormaliteiten in de biochemie, zoals verhoogd ASAT en ALAT.  
Posthepatische geelzucht wordt veroorzaakt door een obstructie in de galwegen 
(cholestase). Hierdoor is de plasmaspiegel van geconjugeerd bilirubine verhoogd en dit 
wordt via de urine uitgescheiden en niet via de feces. De feces is hierdoor bleek gekleurd en 
de urine donker. Wanneer er sprake is van een complete obstructie, dan komt urobiline niet 
voor in de urine, want dat wordt in de galblaas gevormd. De markers hiervoor zijn ALP en γ-
GT.  
 
ALAT en ASAT is bij zowel hartschade als leverschade verhoogd, waardoor de ratio van 
belang is (ASAT/ALAT). De ratio van ASAT t.o.v. ALAT is sterker verhoogd bij hartschade 
dan leverschade. Bij acute virale hepatitis is ALAT sterker verhoogd dan ASAT en ALP blijft 
ongeveer gelijk. Bij obstructieve geelzucht stijgen ALAT en ASAT ook, maar op langere 
termijn (dagen) is te zien dat de ALP en γ-GT stijgen. Acute alcohol hepatitis wordt 
gekenmerkt door een snelle stijging van γ-GT.  
 
Ammoniak is een product dat ontstaat bij de afbraak van eiwitten. In de lever vindt 
detoxificatie plaats via de ureumcyclus. CO2 reageert met NH4

+ onder invloed van carbamoyl 
P synthase en vormt carbamoyl fosfaat. Dit komt in de cyclus terecht waarbij ureum wordt 
gevormd, maar ook aspartaat en fumaraat.  
 
Leverschade kan ontstaan door alcoholmisbruik. Er ontstaat acute inflammatoire infiltratie in 
de levercellen, waardoor collageensynthese en proliferatie plaatsvindt. Hierdoor ontstaat 
fibrose (bindweefsel) en wanneer er teveel gevormd wordt, leidt dit tot cirrose 
(littekenweefsel). De steatose en cirrose geïnduceerd door alcohol wordt veroorzaakt door 
veranderingen in de verdeling van vetten, waarbij de lever groter wordt. Alcohol 
geïnduceerde cirrose kan aangetoond worden met γ-GT en dit enzym onderscheidt ook 
alcoholische en hepatische cirrose. De halfwaardetijde van γ-GT is 5-17 dagen, wat betekent 
dat het 5 weken duurt voordat de spiegel weer onder de normaalwaarde komt.  
 
γ-GT kan ook door de biologische effecten van geneesmiddelen verhoogd raken, waarvan 
anticonvulsativa bekend staan dat ze een stijging van 200% kunnen veroorzaken. Ook ALP 
kan beïnvloed worden (antiepileptica).  
 
Albumine (plasmaeiwitten) en hun functies: 

- Colloïd osmotische druk 
o Zorgt voor druk verschil tussen cellen en bloed, waardoor uitwisseling 

plaatsvindt 
- Transport 

o Essentiële metabolieten (lipiden) 
o Hormonen (cortisol) 
o Metalen (Ca2+, Cu2+, Fe2+) 
o Excretieproducten (bilirubine) 
o Geneesmiddelen en toxische stoffen 

- Afweerreacties 
o Immunoglobulinen 
o Complement factoren 

- Coagulatie en fibrinolyse 
- Buffer (albumine + Hb) 
- Speciale functies 

o Enzymen, inhibitors (alfa-AT), substraat (angiotensine 2) 
Alle globulinen worden in de lever gemaakt, behalve de γ-globulinen.  
 
Bij een acute fase reactie van de lever zijn de volgende markers verhoogd: 

- CRP (C-reactive protein, inflammatie eiwit dat toeneemt onder invloed van IL-6) 



- SAA (Serum amyloid A, een apolipoproteine geassocieerd met HDL) 
- Complement factoren (IL-6 en IL1β) 
- Stollingseiwitten 
- Proteïnase remmers 
- Caeruloplasmine (tenzij Wilson’s disease, dan verlaagd) 
- Haptoglobine 
- Ferritine 

De volgende markers zijn verlaagd: 
- Transferrine (normaal bij haemochromatose, maar dan 100% verzadigd met ijzer) 
- Albumine (vaak bij chronische leverziekten) 

Door de verhoogde spiegels van veel eiwitten, is de bezinking van het bloed ook verhoogd! 
 
Vormen van virale hepatitis: 

- A: orale-fecale overdracht (vaccinatie) 
- B: seksuele en bloed-bloed overdracht (vaccinatie) 
- C: bloed-bloed overdracht (vaak bij drugsgebruik) 
- D: samen met B 
- E: orale fecale overdracht 

 
Er zijn twee vormen van cholestase, namelijk intrahepatisch en extrahepatisch. 
Intrahepatisch: 

 Sepsis 

 Bacteriële abces 

 Drugs 

 Totale parenterale voeding 

 Lymfoom 

 Tuberculose 

 Primaire galweg cirrose 

 Alcoholische leverziekten 
Extrahepatisch: 

 Galwegtumors 

 Cystes 

 Vernauwingen 

 Schade 

 Galstenen: er zijn drie soorten galstenen, namelijk zachte stenen (80%, cholesterol), 
harde stenen (10%, bilirubine) en gemixt (10%, cholesterol, bilirubine en calcium) 

 Pancreatitis 

 Pancreatische tumoren 
 
Cirrose 
Oorzaken zijn: 

o Lange termijn alcohol misbruik 
o Hepatische B en C 
o Vette leverziekte 
o Auto-immuunziekten (hepatitis, primaire galwegcirrose, primaire sclerose 

cholangitis) 
o Zeldzame, genetische omstandigheden 

o Hemochromatose (ophoping van ijzer in de lever en andere delen van 
het lichaam) 

o Wilson’s disease (ophoping van koper in de lever en andere delen van 
het lichaam) 

o Elke aandoening die de galwegen kan blokkeren (kanker van galwegen of 
pancreas) 

 



Portale hypertensie is een toegenomen bloedstroom in de poortader. Dit kan worden 
veroorzaakt door trombose in de poortader (pré-hepatisch), afwijkingen in de lever zoals 
cirrose (hepatisch) en hartfalen (extrahepatisch).  
Cirrose is een aandoening waarbij de cellen veranderen in littekenweefsel en hun functie 
verliezen. Dit leidt tot andere complicaties, zoals bloedingsafwijkingen (coagulopathie), 
portale hypertensie (wat kan leiden tot uitgezette venen), ascites (accumulatie van 
vloeistoffen in de buik door toegenomen permeabiliteit in de bloedvaten) en hepatische 
encefalopathie (hersenaandoening).  
 

  



Atherosclerose en lipiden 
Lipiden zijn onoplosbaar in water, maar wel oplosbaar in organische oplosmiddelen.  

 Lipiden Functie 

Sterk apolair Triglyceriden Energie (opslag en transport) 
 Cholesterol esters Cholesterol opslag en transport 
Amfifatisch Cholesterol Opbouw membranen, galzuren en steroïde 

hormonen 
 Fosfolipiden Opbouw membranen en eicosanoïden 

 
Een lipoproteïne bestaat uit triglyceriden en cholesterol esters in de kern met daaromheen 
een laag van fosfolipiden met daar tussen cholesterol en apolipoproteine. Een chylomicron is 
samen met VLDL, IDL, LDL en HDL een lipoproteïne. Ze worden op verschillende plekken in 
het lichaam gemaakt en hebben ook verschillende functie: 
   

Lipoproteïne Lipiden Synthese Functie Grootte 

Chylomicron Triglyceriden 
(TG) 

GI Transport exogene TG >30 nm 

VLDL Triglyceriden 
(TG) 

Lever Transport endogene 
TG 

>30 nm 

IDL Triglyceriden 
(TG) en 
cholesterol 

Plasma 
VLDL 

VLDL overblijfsel en 
voorloper 

>30 nm 

LDL Cholesterol 
esters 

Plasma IDL IDL overblijfsel, 
transporteert 
cholesterol naar 
weefsels 

20-22 nm 

HDL Fosfolipiden en 
cholesterol 
esters 

Lever en 
darm 

Omgekeerd 
cholesterol transport 

9-15 nm 

De kern van chylomicronen zit vol met triglyceriden (93%). De belangrijkste apolipoproteïne 
op chylomicronen zijn apo B-48, apo C-II en apo E. Ook VLDL is erg rijk aan triglyceriden, 
maar met 65% wel minder dan chylomicronen. De belangrijkste apolipoproteïne zijn apo B-
100, apo E en apo C-II. LDL is rijk aan cholesterol en bevat 15% vrij cholesterol en 35% 
cholesterolesters. De belangrijkste apolipoproteïne is apo B-100. Ook HDL is rijk aan 
cholesterol, maar dan vooral cholesterolesters (18%) en minder cholesterol (7%). Verder 
bestaat HDL vooral uit eiwit (45%) en fosfolipiden (25%). De belangrijkste apolipoproteïne is 
apo A-I.  
 
Eiwit Functie Voorbeeld 

Apolipoproteïnen Stabilisatie van lipoproteïnen 
Ligand voor receptoren 
Cofactor voor enzymen 

Apo B-100 in VLDL en LDL 
Apo E voor apo E receptor, LRP 
Apo C-II activeert LPL 

Enzymen Lipide metabolisme LPL voor hydrolyse van TG 

Transfereiwitten Lipiden transfer CETP voor cholesterolester transfer 
Receptoren Opname van lipoproteïnen Apo E receptor voor opname 

VLDL en chylomicron overblijfselen 
 
De exogene route van trialglycerol transport via chylomicronen: 

1. Intestinale mucosa cellen scheiden ontluikend trialglycerol (TAG)-rijke chylomicronen 
die gemaakt zijn van lipiden uit voeding uit in het lymfatisch systeem; 

2. Apo C-II en apo E worden van HDL verplaatst naar de chylomicron in wording;  
3. Het extracellulaire lipoproteïne lipase, dat is geactiveerd door apo C-II, degradeert 

TAG in chylomicron. Hierbij komen vrije vetzuren en glycerol vrij. De vrije vetzuren 
worden afgegeven in de vetweefsels en glycerol in de lever; 



4. Apo C-II gaat vervolgens weer naar HDL; 
5. De cholesterolester rijke chylomicron overblijfsel vind door apo E aan specifieke 

receptoren in de lever (LDL receptor-related protein), waar endocytose plaatsvindt. 
 
De endogene route van trialglycerol is als volgt: 

1. De lever scheidt ontluikend TAG-rijke VLDL deeltjes uit. Deze draagt alleen het apo 
B-100; 

2. Apo C-II en apo E worden van HDL overgebracht naar VLDL; 
3. Extracellulaire lipoproteïne lipase, geactiveerd door apo C-II, degradeert VLDL naar 

TAG en IDL. Hierbij ontstaan vrije vetzuren die in vetweefsel worden opgeslagen en 
glycerol dat in de lever wordt opgeslagen; 

4. IDL verliest apo C-II en apo E aan HDL, waarbij LDL ontstaat; 
5. LDL bindt via apo B-100 aan de LDL-receptor in de lever op extrahepatisch weefsel 

en op de lever, waar endocytose plaatsvindt.  
 
LDL wordt voor 75% opgenomen in de lever en voor 25% in extrahepatisch weefsel. In de 
lever is de opname voor ¾ receptor gemedieerd en voor het weefsel 2/3. Bij familiair 
hypercholesterolemie is er sprake van een defect in de LDL receptor. Hierdoor wordt het 
aandeel van de niet-receptor gemedieerde opname groter. Hypercholesterolemie kan ook 
veroorzaakt worden door een defect in de apo B-100, waardoor er geen ligand aanwezig is 
dat aan de LDL-receptor kan binden. Dit is echter een andere familiaire aandoening, met 
dezelfde uitkomst.  
 
HDL wordt uitgescheiden in een discoïdale (platte) vorm vanuit de lever en gal. Het heeft 
cholesterol nodig vanuit weefsel in de circulaties en het rijpt in een sferische (bolletje) vorm 
door LCAT (lecithine:cholesterol acyl transferase). HDL heeft apo A-I als lipoproteïne. Het 
cholesterol in HDL wordt door LCAT omgezet naar cholesterolesters. De verestering van het 
cholesterol zorgt ervoor dat het HDL dus boller wordt.  
 
Reverse cholesterol transport: 

1. HDL wordt gemaakt door lipidatie van apo A-I in de lever en darmen; 
2. Vrij cholesterol wordt vrijgemaakt van weefsel door ABCA-1 (ATP-binding cassette) 

en aan HDL overgegeven; 
3. HDL rijpt in de circulatie, terwijl het cholesterol opneemt en verestert. Daarnaast 

worden cholesterolesters (door CETP) en fosfolipiden verplaatst vanuit HDL naar 
VLDL.  

4. Het wordt opgenomen in de lever door SR-B1 (scavenger receptor class B type 1) en 
apo A-1 receptoren.  

 
HDL is nodig om cholesterol te verwijderen van cellulaire oppervlakten (m.b.v. ABCA-1) en 
andere lipoproteïnen en verestering met LCAT, dat wordt geactiveerd door apo A-1. Het 
zorgt voor transport van cholesterolesters naar de lever (reverse cholesterol transport) en het 
zorgt voor het circulerend reservoir van apo C-II en apo E voor chylomicronen en VLDL. Dit 
betekent dus dat LDL cholesterol naar de weefsels brengt en HDL het ophaalt.  
 
De poel van het hepatische cholesterol wordt aangevuld door dieet en gal, synthese in de 
lever en uit extrahepatisch weefsel (spieren, vetweefsel). Cholesterol uit het dieet wordt via 
absorptie opgenomen en cholesterol van extrahepatisch weefsel wordt via reverse transport 
door HDL naar de lever gebracht. Het cholesterol wordt getransporteerd via endogene 
lipoproteïne routes (VLDL/LDL) en wordt gekataboliseerd via de galwegen met galzuren. 
 
Wanneer LDL via apo B-100 bindt aan de receptor, wordt deze via endocytose in de lever 
opgenomen. Vervolgens wordt het LDL in lysosomen kapot gemaakt tot aminozuren en 
cholesterol. Dit cholesterol kan via ACAT worden opgeslagen als cholesterolesters. Wanneer 
er teveel cholesterol in de lever is, wordt ACAT geactiveerd, wordt HMGCoA reductase 



geremd en wordt DNA geremd, om zo minder synthese van cholesterol te laten plaatsvinden. 
Wanneer er een tekort aan cholesterol dreigt, zorgt HMGCoA reductase voor 
cholesterolsynthese. DNA zorgt voor de aanmaak van LDL receptoren, zodat meer LDL in de 
levercellen opgenomen kan worden.  
 
Cholesterol wordt gesynthetiseerd vanuit acetaat. Dit wordt omgezet tot HMGCoA, wat met 
reductase omgezet wordt tot mevalonzuur. In ongeveer 20 stappen wordt dit omgezet tot 
cholesterol en galzuren. Het kost veel energie om cholesterol te maken en daarom is het 
gunstig om cholesterol dat al in het lichaam is te hergebruiken.  
 
De concentraties plasmalipiden worden door verschillende factoren beïnvloeden, waarvan 
sommige factoren wel en andere factoren niet beïnvloedbaar zijn. Genetische factoren, 
geslacht, ras en leeftijd zijn niet beïnvloedbaar. De metabole status, voeding, BMI, fysieke 
activiteit, hormonale status en metabole trauma’s zijn wel beïnvloedbaar. Door al deze 
factoren is de biologische variatie van plasmalipiden groot (6-24%). Daarom moet er drie 
keer gemeten worden, voordat er een conclusie getrokken kan worden. Daarnaast moeten er 
ongeveer 2 weken tussen de metingen zitten. 
 
Atherosclerose 
Atherosclerose begint met schade aan het endotheel op de vaten, waarbij een vetlaag 
verschijnt. Door de verdikking ontstaat er een plaque die dikker en dikker wordt. Deze kan 
uiteindelijk een ontstekingsreactie uitlokken, waarbij er een trombus ontstaat. Het is een zeer 
langdurig proces (levenslang) en kan leiden tot een hartinfarct, aneurysma en perifere 
artherosclerose. De tijd voordat deze ziektes zich voordoen is erg variabel. Verschillende 
risicofactoren kunnen zorgen voor de endothelele dysfunctie.  
 
Endothele dysfunctie zorgt voor een toename van de endothele permeabiliteit voor 
lipoproteïnen en plasmadeeltjes gemedieerd door NO, PDGF, AG-II en endotheline. Er vindt 
een up-regulatie van leukocyten adhesie moleculen plaats (L-selectine, integrines). Ook 
endothele adhesie moleculen (E-selectine, P-selectine, ICAM-1, VCAM-1) zijn verhoogd. 
Uiteindelijk zullen de leukocyten in de arteriewand migreren onder invloed van oxLDL, MCP-
1, IL-8, PDGF en M-CSF. De belangrijkste redenen waardoor artherosclerose optreedt, zijn 
dus permeabiliteit en inflammatie!  
 
De vetlaag ontstaat door migratie van gladde spiercellen gestimuleerd door PDGF, FGF-2 en 
TGF-B. Dit leidt tot T-cell activatie dat wordt gemedieerd door oxLDL, TNFα, IL-1 en M-CSF. 
De rode bloedplaatjes kleven aan de plek waar deze ontstekingsreactie plaatsvindt en 
aggregatie wordt gestimuleerd door integrines, P-selectine, fibrine, TXA2 en TF. De 
belangrijkste activiteiten om de vetlaag te vormen zijn dus migratie van gladde spiercellen, 
ontstekingsreactie en aankleving van bloedplaatjes. 
 
Er ontstaat geavanceerde, gecompliceerde schade aan het endotheel. Door de schade zorgt 
fibrine voor stolling rond de ontstekingsreactie. De ‘fibrous cap’ bestaat uit een mengsel van 
leukocyten, lipiden en puin, wat een necrotische kern vormt. De schade wordt hierdoor alleen 
maar groter. De necrotische kern wordt gevormd door apoptose en necrose, toegenomen 
proteolytische activiteit en lipiden accumulatie.  
 
De ontwikkeling van instabiele plaque wordt veroorzaakt door het verdwijnen van de ‘fibrous 
cap’ van de schade, waarbij trombose ontstaat. Dit gebeurt vooral bij plekken waar de fibrous 
cap dunner is. Dit dunner worden van de cap ontstaat door continue influx en activatie van 
macrofagen, die metalloproteïnases vrijgeven. Dit kan leiden tot bloedingen (aneurysma) of 
trombose. 

 Artherosclerose is een interactieve, zelf-versterkend inflammatoir proces!! 
 



Oorzaken zijn voornamelijk life style triggers die zorgen voor een lage graad van chronische 
ontsteking, zoals dieet (slechte omega-3/6 verhouding, weinig vitamine D en K, disbalans in 
antioxidantia), obesitas, stress, luchtvervuiling (rook, fijnstof), GI- en tandbacteriën, weinig 
beweging, slechte slaapgewoontes. In studies uit verschillende landen is bewezen dat er een 
lineair verband is tussen het aantal doden en het gemiddelde serum cholesterol. Daarbij is 
de verhouding tussen HDL en LDL vooral belangrijk. De kleinste kans op coronaire 
hartziekten (CHD) is wanneer de LDL laag is en de HDL hoog. De functies van HDL zorgen 
dus voor een verminderde kans op artherosclerose, omdat ze cholesterol juist ophalen van 
het weefsel, een anti-oxidatief aspect kennen (apo-A en E en SAA), anti-inflammatoire 
effecten hebben (verlagen TNFα, vasculaire adhesie moleculen, verhogen DHCR24), zorgen 
voor verbetering van de endothele functies (eNOS en NO productie) en anti-trombotisch 
werken door verlaging van het Tissue Factor (TF).   
 
De consequentie van inflammatie is dat er herverdeling van energie plaatsvindt. Hierdoor is 
er een verandering in de compositie van lipoproteïnen, wat vooral zichtbaar is in HDL. De 
herverdeling van energie komt door lifestyle factoren, zoals dieet, stress en vervuiling, maar 
ook door bacteriën. Bacteriën zorgen voor een trigger van de inflammatie via TLR-4 en TLR-
2. Daarnaast zorgt het voor herverdeling van energie door insuline resistentie en 
dyslipidemie. Dit komt doordat het immuunsysteem energie nodig heeft uit glucose, 
glutamine, ketonen en vetzuren. In rust hebben alle leukocyten samen al 1600 kJ/dag nodig 
en wanneer ze geactiveerd zijn zo’n 1750-2080 kJ/dag (25-30% van basale metabolic rate). 
Overdag is het immuunsysteem minder actief, omdat de hersenen en spieren alle energie 
nodig hebben om te kunnen functioneren. ’s Nachts is echter het lichaam in rust, waardoor 
het immuunsysteem actief wordt. Waarschijnlijk heeft stress en een slecht slaapritme 
daarom ook veel invloed op het immuunsysteem, omdat het dan niet goed kan aansterken. 
Het energietransport en verschuiving wordt gedreven door HPA (hypothalamic-pituitary-
adrenalin) en SNS (sympathic nerve system). HPA en SNS activeren de gluconeogenese, 
eiwitafbraak, lipolyse en ketonlichamen om meer energie vrij te maken bij een ontsteking.  
 
De consequenties van chronische inflammatie zijn anorexia en cachexie (extreme 
magerheid). Anorexia omdat de energie van spieren en hersenen wordt weggenomen naar 
het immuunsysteem. Wanneer men ook veel beweegt, wordt veel gewichtsverlies verwacht. 
Bij ziekte moet je dus rust nemen. Cachexie kan ontstaan doordat er relatief meer vetweefsel 
ontstaat en er een verplaatsing van energie is.  
Insuline resistentie wordt veroorzaakt door cachetische obesitas. Het pro-inflammatoire 
cytokines die worden geleverd door vetweefsel zorgen voor insuline resistentie. Er vindt een 
verhoogde vetzuur productie plaats in de lever en een toegenomen lipolyse van vetweefsel 
(waarbij vetzuren als VLDL in het plasma komen). Insuline resistentie remt het 
energiegebruik in de lever, vetweefsel en spieren, maar niet in het immuunsysteem, omdat 
deze geen GLUT-receptor heeft. Het zorgt voor een toename van vetzuursynthese in de 
lever en een toename van lipolyse in vetweefsel. Hierdoor neemt de concentratie VLDL toe. 
Er is sprake van een hoge concentratie TG, small dense LDL en lage HDL. Small dense LDL 
zorgt voor een toename van gevoeligheid voor oxidatieve modificatie en toename in opname 
via de arteriewand. Het heeft een lage halfwaardetijd. 
Ook zorgt chronische inflammatie ervoor dat alle lymfeklieren omgeven worden door 
vetweefsel. Dit wordt geactiveerd door LPS, waardoor lipolyse optreedt en glycerol wordt 
vrijgegeven. Het vetweefsel ontstaat, doordat er een opslag van energie bij het 
immuunsysteem nodig is om aan alle energie van de chronische ontsteking te voldoen.  
Bij chronische inflammatie is het cortisol regeling in het lichaam veranderd. De spiegels 
nemen toe, de respons van HPA is verstoord, te cortisol spiegels zijn laag vergeleken met 
stress situaties en er ontstaat een cortisol resistentie. Dit alles leidt tot gluconeogenese door 
de spieren en stimulatie van lipolyse.  
Cytokines stimuleren het SNS in de hypothalamus en zorgen voor lokale pro-inflammatoire 
processen in de vasculaire schade. Insuline stimuleert ook het SNS. Beta-adrenerge 



activatie remt een deel van het immuunsysteem, maar het doet lipolyse toenemen. Hierdoor 
komt meer energie vrij en vindt er weel herverdeling plaats. 
 
Een metabool syndroom wordt gekenmerkt door dyslipidemie met hypertriglyceridemie, 
verhoogde apo-B spiegel, low dense LDL en verlaagd HDAL, insulineresistentie met normale 
glucosetolerantie of dysglykemie of verminderde glucosetolerantie op DM2, adipositas 
(ophoping van vetweefsel rond de buik) en hypertensie. 
 
Wanneer LDL meer TG opneemt, verandert het in small dense LDL. De consequentie is dat 
er meer geoxideerd LDL aanwezig is. CRP bindt hieraan, waardoor macrofagen gefaciliteerd 
worden en er foam cells ontstaan. Tijdens inflammatie wordt reverse cholesterol transport 
(HDL) verlaagd, doordat ABCA1, LCAT, CETP en SRBI verlaagd worden. Doordat het HDL 
sterk beïnvloed wordt door inflammatie, heeft het geen zin om de concentratie te meten maar 
moet de functionaliteit gemeten worden.  
 
Dyslipidemie ontstaat via verschillende wegen:  

- insuline resistentie  toename van TG, afname van HDL, ontstaan van small 
dense LDL en postprandiale hyperlipidemie (metabool syndroom); 

- transitie van normaal HDL naar pro-inflammatoir HDL; 
- Downregulatie van reverse cholesterol transport; 
- Cholesterol opname in macrofagen (door PLA2 en SAA); 

 Het doel is om cholesterol en andere lipiden naar het geactiveerde immuunsysteem 
en perifeer weefsel te transporteren! 

 
Hyperlipidemie 
Hyperlipidemie kan op verschillende manieren geclassificeerd worden: 

1. (Genetisch) defect 
a. Primaire hyperlipidemie 

i. Erfelijk 
ii. Primair gerelateerd aan pathofysiologie van lipiden metabolisme 

b. Secundaire hyperlipidemie 
i. Niet primair gerelateerd aan pathofysiologie van lipiden metabolisme 
ii. Onderdeel van een ander ziektebeeld 

1. Hormonaal, zoals zwangerschap, exogene geslachtshormonen 
en hypothyreoïdie (TSH) 

2. Metabole verstoring, zoals DM, obesitas, jicht en anorexia 
3. Nierfalen, zoals het nefrotisch syndroom en chronisch nierfalen 
4. Toxinen, zoals alcohol 
5. Geneesmiddelen 

2. Fenotype 
a. Fredrickson typering 

 
Hypothyreoïdie kan hypercholesterolemie veroorzaken, doordat de activiteit van HMGCoA 
reductase verminderd is, de aanmaak van LDL-receptoren verminderd en er wordt minder 
LDL-cholesterol uit de circulatie geklaard. Daarentegen neemt de opname van cholesterol in 
de darmen toe.  
 

Type Naam Oorzaak Indirect 

I Fam. Hyperchylomicronemie LPL deficiëntie Deficiëntie van apo C-II 

II Fam. Hypercholesterolemie LDL receptor defect Apo B-100 defect 

III Fam. Dysbetalipoproteïnemie Apo E2/E2 Externe factoren 

IV Versnelde synthese VLDL?   

V Pathogenese onduidelijk   

 



Familiaire hyperchylomicronemie kenmerkt zich door terugkerende acute pancreatitis, 
eruptieve xantomen, retinale lipidemie en hepatosplenomegalie. Het is een erfelijke ziekte 
die autosomaal recessief wordt overgegeven. De ziekte wordt veroorzaakt door een 
deficiëntie in LPL (lipoproteïne lipase), waardoor chylomicron niet wordt afgebroken en 
opstapelt.  
 
Familiaire hypercholesterolemie wordt veroorzaakt door een afwijking in de LDL receptor. 
Deze receptor is defect of helemaal afwezen. Hierdoor is er een trage klaring van LDL, 
waardoor dit zich ophoopt. Het is een autosomaal dominante overerving en het is 
vergelijkbaar met familiaire defectieve apo B, wat hetzelfde effect heeft. Homozygoten 
hebben daarnaast een bijna twee keer zo hoge cholesterol als heterozygoten. Het is een 
voorloper van artherosclerose. Door de ziekte kunnen xantomen in de pezen van de handen 
komen, wat zorgt voor verdikking, samen met xanthelasmata in de ooghoek, een soort 
blaasjes.  
 
Familiaire dysbetalipoproteïnemie ontstaat door een fout in het apo-E. Gezonde mensen 
hebben apo E-3, maar mensen met deze aandoening hebben apo E2. Deze heeft een lagere 
affiniteit voor de receptor, waardoor er een verminderde klaring van chylomicronen en VLDL 
is, een lager LDL cholesterol, overmaat van TG. Apo E4 heeft juist een hogere affiniteit en 
wordt daardoor gekenmerkt door verhoogd LDL cholesterol.  

- Verhoging serum cholesterol en triglyceriden 
- Accumulatie van VLDL en chylomicronen 
- Premature atheroschlerose 
- Meeste mensen hebben apo E2/E2 genotype (niet iedereen met dit genotype 

krijgt FD) 
- FD ontstaat pas wanneer een andere ziekte aanwezig is 

o Hypothyreoïdie 
o Obesitas 
o Diabetes mellitus 
o Oestrogene deficiëntie (overgang) 

- Het genotype op zich beschermt het lichaam tegen HVZ, omdat het zorgt voor 
een laag LDL. FD zorgt echter wel voor een verhoogd risico. 

Klinische verschijnselen van FD zijn: 

 Tubero-eruptieve xantomen (blaasjes over de vingers) en tubereuze xanthomen (op 
de ellebogen) 

 Gele handlijn 

 Xanthelasmata’s  

 Acrus lipoidus 

 Verhoogd risico op HVZ, perifeer vaatlijden en CVD 

 Associatie met jicht, DM en hypothyreoïdie 
 
De behandeling van hyperlipidemie is sterk afhankelijk van het risico op HVZ. Statines 
worden alleen gebruikt bij een hoog risico. Bij een laag risico volgen life style adviezen. De 
geneesmiddelen die worden voorgeschreven zijn gericht op het verlagen van cholesterol en 
triglyceriden, verhogen van HDL (CETP remmers) en cholesterol opname remmers 
(ezetimibe).  
 
Niet-medicamenteuze behandeling: 

- Stoppen met roken 
- Meer bewegen 
- Goede voeding 
- Beperken van alcohol 
- Gewicht reductie 
- Stress verminderen 

 



PCSK9 (proprotein convertase subtilisinn-kexin type 9) is een eiwit dat een centrale rol 
speelt in het LDL-cholesterol metabolisme: 

 Serine protease expressie in lever en darmen 

 Promoot intracellulaire degradatie van LDL receptor 

 Voorkomt dat LDLR gerecycled wordt 

 Doet LDLR populatie op de celwand afnemen 

 Verminderd de klaring van LDL in de circulatie 
Het antilichaam voor PCSK9 zorgt juist voor het tegenovergestelde effect.  
  



Diabetes mellitus 
De endocriene functie van de pancreas ligt in de eilandjes van Langerhans. Hier produceren 
de A- en B-cellen glucagon en insuline. De pancreas geeft de hormonen af aan de 
poortader, waardoor alles eerst langs de lever komt.  
Insuline zorgt voor: 

- Toename van cellulaire glucose opname (spier en vet) 
- Toename van glycogeen synthese (lever en spier) 
- Toename van eiwit synthese (lever en spier) 
- Toename van vetzuur en TG synthese uit glucose (lever en vet) 
- Afname van gluconeogenese (lever) 
- Afname van glycogenolyse (lever en spier) 
- Afname van ketogenese (lever) 
- Afname van lipolyse (vet) 
- Afname van proteolyse (spier) 

Glucagon zorgt voor: 
- Toename van glycogenolyse (lever) 
- Toename van gluconeogenese (lever) 
- Toename van ketogenese (lever) 
- Toename van lipolyse (vet) 

Insuline zorgt dus voor de opslag van glucose en verlaagt daarmee de bloedsuikerspiegel, 
terwijl glucagon juist energie vrijmaakt en de bloedsuikerspiegel doet stijgen. Alle 
schuingedrukte processen hebben geen effect op de bloedsuikerspiegel, maar zorgen wel 
voor een toename/afname van energie. Glucagon kent alleen stimulerende effecten en geen 
remming. 
 
De metabolisme van glucose vindt plaats in de spier, lever en het vetweefsel. Dit zijn ook de 
enige weefsels die een receptor hiervoor hebben.  

1. Glucose wordt onder invloed van insuline opgenomen in de spieren (eiwit), in 
vetweefsel (triglyceriden) en in de lever (glycogeen). Verder zorgt insuline voor de 
synthese van eiwit uit aminozuren. Insuline remt de afbraak van eiwitten vanuit de 
spieren. 

2. Glucagon breekt glycogeen uit de lever af, zorgt voor lipolyse van triglyceriden in het 
vetweefsel, zorgt voor gluconeogenese van glycerol en voor ketogenese van vrije 
vetzuren in de lever. Hierbij komen ketonlichamen vrij die als energie gebruikt worden 
in de spieren. 

 
Er zijn nog meer hormonen die een effect hebben op de glucosespiegel in het lichaam, 
namelijk:” 

 Adrenaline zorgt voor een toename van glycogenolyse en lipolyse. Adrenaline is een 
stresshormoon en bij stress is energie nodig. 

 Groeihormonen zorgen ook voor glycogenolyse en lipolyse om dezelfde reden. 

 Cortisol zorgt voor een toename van gluconeogenese en proteolyse en verminderd 
het gebruik van glucose in de weefsels. 

 
Incretines zijn hormonen uit de darmen die ook invloed hebben op de glucosebloedspiegel. 
Ze stimuleren de vrijgifte van insuline tijdens het eten. De incretines die het belangrijkst zijn, 
zijn glucagon-like peptide-1 (GLP-1) en glucose-dependent insulinotropisch polypeptide 
(GIP). Deze incretines worden tegenwoordig ook gebruikt als aangrijpingspunt voor 
behandeling van diabetes.  
 
In gezonde personen pulseert de bloedspiegel van insuline door voedselinname, maar blijft 
de bloedsuikerspiegel nagenoeg constant. Glucose wordt via de darmen ingenomen, waarna 
70% terecht komt in de circulatie en de overige 30% in de lever wordt opgenomen. In de 



circulatie wordt 20% opgenomen in de hersenen, 40% door de skeletspieren en 20% door de 
nieren, vetweefsel, huid en bloedcellen.  
 
De reden dat alleen spierweefsel (skeletspieren, hart en gladde spiercellen) en vetweefsel 
insuline afhankelijk is, komt door de GLUT-4 receptor. Er zijn ook delen van de hersenen die 
het GLUT-4 dragen en waarschijnlijk is dat de reden dat er diabetische alzheimer bestaat. 
De GLUT-4 receptor wordt onder invloed van insuline en een hele cascade (IRS) 
getransporteerd vanuit de opslag naar het celmembraan. Behalve dat insuline de opname, 
gebruik en opslag van glucose bevordert, zorgt het ook voor verhoogde opname van K+ en 
PO4

3-.  
 
Hyperglykemie kan door verschillende oorzaken gebeuren: 

- Absoluut insuline tekort (zoals bij diabetes mellitus type 1) 
- Relatief insuline tekort / overmaat aan contraregulerende hormonen 

o Verhoogd cortisol (Cushing, tumor in hypofyse/bijnierschors) 
o Verhoogd adrenaline (feochromocytoom, tumor bijniermerg) 
o Verhoogd glucagon (glucagonoom, tumor in de A-cellen van de pancreas) 
o Verhoogd groeihormoon (acromegalie, tumor in hypofye) 

- Relatief insuline tekort door andere oorzaken 
o Verlaagde receptor activiteit  insuline resistentie 

 
Primaire diabetes mellitus (type 1 en 2) zijn stoornissen van de koolhydraatstofwisseling. 
Secundaire diabetes mellitus (type 3) wordt veroorzaakt door andere oorzaken, zoals 
pancreasziekten (pancreatitis), hormonen, geneesmiddelen, genetische afwijkingen, 
infecties, etc.  
 
Type 1 Type 2 

Insuline tekort Insuline resistentie 
Auto-immuun gemedieerd Overgewicht/ouderdom 

Ketoacidose Hyperosmolaire hyperglykemie 
10% van de patiënten 90% van de patiënten 

Magere patiënten Overgewicht 
Snelle ziekte ontwikkeling Langzame ziekte ontwikkeling 

 
Type 1 
Bij diabetes mellitus type 1 vindt er een absoluut tekort aan insuline plaats, doordat de B-
cellen in de eilandjes van Langerhans geen insuline meer produceren. De ziekte komt 
meestal op jonge leeftijd al voor (gemiddeld 14 jaar). De symptomen zijn polyurie, polydipsie, 
polyfagie, vermoeidheid en gewichtsverlies. Een acute complicatie is ketoacidose. De late 
complicaties zijn bij type 1 en 2 gelijk, namelijk cardio-vasculaire aandoeningen, nefropathie, 
neuropathie en retinopathie. Waarschijnlijk ontstaat de ziekte door genetische gevoeligheid 
voor auto-immuunziekten, het HLA-DR3, -DR4, -DQ. Ook wordt er gedacht dat het misschien 
geactiveerd wordt door een virusinfectie. Patiënten met diabetes type 1 hebben vaak ook 
een verhoogd risico op andere auto-immuunziekten, zoals hypothyreoïdie en coeliakie.  
 
De B-cellen worden vernietigd door T-lymfocyten, die zich in de eilandjes infiltreren en een 
reactie tegen de cellen uitvoeren. De cellen zijn niet verdwenen, maar produceren gewoon 
geen insuline meer. Patiënten met type 1 hebben ook antilichamen tegen de B-cellen. Deze 
kunnen al opgespoord worden, voordat de patiënt last krijgt van de symptomen van diabetes. 
Pas wanneer de cellen al zwaar beschadigd zijn, worden de effecten opgemerkt.  
 
Het insuline C-peptide is een marker voor insuline productie in de B-cellen. Ze hebben een 
lange halfwaardetijd en zijn daardoor langer in het lichaam te vinden dan insuline. Het is een 
afbraakproduct van pro-insuline, voordat het omgezet wordt naar insuline (keten tussen de 
B- en A-keten). 



Ketoacidose wordt veroorzaakt door de verhoogde lipolyse, waarbij er een toename van vrije 
vetzuren ontstaat. Hierdoor worden ketonlichaampjes gevormd die in de spieren gebruikt 
worden voor energie. Bij de hydrolyse van vetzuren is acetyl CoA nodig om in de TCA cyclus 
oxaloacetaat te vormen. Dit wordt dan uiteindelijk weer omgezet in glucose. Omdat glucose 
niet in de cellen aanwezig is, vindt er β-oxidatie van de vrije vetzuren plaats, waarbij 
ketonlichamen ontstaan. Wanneer er een overmaat aan ketonlichaampjes in het lichaam 
komt, ontstaat ketoacidose, wat kan leiden tot coma. De keton is te ruiken in de adem 
(aceton) en door de lage pH van het bloed, vindt er respiratoire compensatie plaats, waarbij 
de ademhaling versneld. De verhoogde lipolyse wordt veroorzaakt doordat er geen glucose 
meer wordt opgenomen in de cellen die dat nodig hebben en daardoor uithongeren. Ze 
hebben op een andere manier energie nodig, waardoor glucagon afgegeven wordt om 
glucose vrij te maken. Er vindt echter accumulatie van alle energiebronnen plaats, omdat 
niets wordt opgenomen in de cellen zonder insuline. 
 
Bij afname van insuline vindt er ook een verminderde opname van K+ in de cellen plaats. 
Hierdoor komt er extracellulair meer K+, water leidt tot hyperkalemie. Daarnaast wordt 
ketoacidose in de nieren gecompenseerd met uitscheiding van H+ tegen K+, waardoor meer 
K+ in het lichaam komt. In de cellen gebeurt het omgekeerde: H+ gaat de cellen in tegen K+ 
dat de cellen uit gaat. In het hele lichaam is er dus niet sprake van een overmaat aan K+. Dit 
betekent dat wanneer deze patiënt met insuline behandeld wordt, de K+ spiegels 
gecontroleerd moeten worden op hypokalemie.  
 
Diabetes type 1 kan uit labonderzoek herkent worden door een laag natrium, hoog kalium, 
hoog ureum (uitdroging), lage pH, laag bicarbonaat en laag pCO2. 
 
Type 2 
Diabetes type 2 is centraal een insuline resistentie waarbij hyperglykemie optreedt. Het heeft 
een bekend driemanschap: 

1. Lever: overproductie van glucose ondanks hyperinsulinemie tijdens vasten 
2. Spier: insuline resistent, verminderde glucose opname na de maaltijd 
3. Beta-cel aantasting, onvoldoende insuline secretie 

Het begint altijd eerst met insuline resistentie en daardoor ontstaat er een B-cel dysfunctie. 
Dit wordt gemedieerd door uitputting van de B-cel, lipotoxiciteit, glucotoxiciteit en gluco-
lipotoxiciteit.  
 
De belangrijkste oorzaak van insuline resistentie is inflammatie, waardoor er een defect in de 
insuline receptor signaaltransductie (IRS) plaatsvindt. Hierdoor wordt GLUT-4 niet naar de 
celwand gebracht en kan glucose niet worden opgenomen. Dit is ook de reden dat insuline 
resistentie alleen voorkomt bij weefsel met GLUT-4 (spier en vet)!! 
 
De B-cellen worden door verschillende oorzaken aangetast: 

- Leeftijd 
- Genetisch 
- Slijtage door langdurige overproductie van insuline 
- Lipotoxiciteit: vrije vetzuren en triglyceriden remmen de insuline productie 
- Glucotoxiciteit: verhoogde plasma glucose spiegels verhinderen de B-cel functie 
- Incretine resistentie 
- Inflammatie  

 
Obesitas is een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetes type 2. 
Hierbij is vooral teveel vet rond de taille belangrijk (appel). Er is ook bewijs dat bepaalde 
genen (TCFL2) verantwoordelijk zijn voor DM2, maar de kans op het ontwikkelen van de 
ziekte is dan nog steeds veel kleiner dan bij overgewicht. De reden is dat obesitas leidt tot 
ontstekingsreacties. Wanneer vetcellen groeien, neemt de concentratie O2 in de cel af, 
waardoor ze leiden aan hypoxie. Een toename van vetweefsel zorgt daarbij voor een 



toename van de expressie van inflammatoire cytokines, wat in verband staat met het 
ontwikkelen van insuline resistentie. Daarnaast zorgt hypoxie ook voor inhibitie van IRS door 
reductie van fosforylatie, waardoor hyperglykemie ontstaat. In gezonde vetcellen wordt IL-10 
geproduceerd, wat de insulinegevoeligheid van de cel doet toenemen. Bij obese cellen 
gebeurt dit niet, waardoor er een resistentie optreedt.  
 
Bij een ontstekingsreactie binden ontstekingsliganden aan de TNF-receptor. Hierdoor wordt 
een cascade gestart, waarbij ontstekingsgenen in de nucleus worden gestimuleerd. Dit remt 
het IRS, waardoor GLUT-4 niet verplaatst wordt naar het celmembraan en glucose niet in de 
cel opgenomen kan worden.  
 
Een bekend risico dat eerder voorkomt bij type 2 is hyperosmolair coma. Dit wordt 
veroorzaakt door langdurige hyperglykemie, waardoor er glucose in de urine komt 
(glycosurie). Glucose wordt samen met natrium in de nieren uitgescheiden, waardoor 
dehydratie optreedt. Hierdoor wordt veel urine uitgescheiden, waardoor men dorst krijgt en 
meer gaat drinken. Dit leidt tot hypovolemie, wat leidt tot uitdroging. De uitdroging kan leiden 
tot een hyperosmolair coma. Ketoacidose kan ook voorkomen, maar meestal is bij type 2 
nog wel enige insuline productie, waarbij de opstapeling van vrije vetzuren meevalt.  
 
De reactie van het lichaam om insuline te produceren is sterker gericht op orale inname dan 
op de glucose plasmaspiegel. Dit wordt veroorzaakt door incretines, die in de darmen 
worden gemaakt. Bij DM2 is het effect van incretines verminderd, waardoor er minder 
insuline uitgescheiden wordt bij orale glucose inname. Het enteroendocriene systeem is de 
eerste sensor voor ingenomen voedsel en is daarmee verantwoordelijk voor de secretie van 
allerlei hormonen.  

- GIP 
o Glucose-dependent insulinotroop peptide 
o Sensors liggen in het duodenum 
o Afgifte door K cellen 
o Insuline vrijgifte wordt gestimuleerd 
o De receptor zit op B-cellen, maag, dunne darmen, vetweefsel, hart, testes, 

endotheelcellen, bot, milt, thymus en hersencellen 
o Bij een laag glucose plasma spiegel zorgt het voor glucagon vrijgifte in de A-

cellen 
o Het zorgt voor behoud van B-cellen 
o Afwijking: GIP resistentie 

- GLP-1 
o Glucagon-like peptide-1 
o Sensors liggen in het ileum, jejenum en colon 
o Afgifte door L cellen 
o Insuline vrijgifte wordt gestimuleerd, glucagon vrijgifte wordt geremd en in 

CNS geeft het een signaal om te stoppen met eten 
o Er is alleen voeding-gestimuleerde afgifte 
o Er is geen afgifte bij een laag glucose plasma spiegel 
o De receptor zit op de B- en D-cellen in de pancreas, de longen, maag, hart, 

darmen, nieren en sommige hersencellen 
o GLP-1 is belangrijk bij de groei, differentiatie en overleving van B-cellen bij 

hyperglykemie, lipidemie, inflammatoire cytokines en oxidatieve stress 
o Afwijking: verminderde GLP-1 secretie 

- PYY 
o Peptide YY 
o Sensors liggen in de distale ileum en colon 
o Afgifte door L cellen 
o Geven een gevoel van verzadiging 

- DPP-4 



o Door het hele lichaam afgegeven 
o Zorgt voor de afbraak van incretines 

- CCK 
o Aminozuur (cholecystokinine) 
o Zorgt in de pancreas voor productie van amylase, lipase en protease 
o Exogene functie van de pancreas 

 
De sensors nemen waar dat glucose, aminozuren en di-/tripeptiden worden opgenomen in 
de darmcellen, waardoor de incretines worden afgegeven. De incretines hebben endocriene 
en paracriene werking, maar stimuleren ook de afferente en enterische neuronen. Hierdoor 
wordt de informatie centraal verwerkt.  
 
Glucagon zorgt voor een toename van de hepatisch glucose productie, een toename in 
energie vrijgifte en zorgt voor vermindering van voedselinname. De receptor zit vooral op de 
lever en nieren, maar ook op het hart, vetweefsel, CNS, bijnier en milt. Bij patiënten met type 
2 diabetes is er sprake van een overproductie van glucagon.  
 
De nieren filteren het glucose en zorgen voor heropname. Er wordt 180 g/dag gefilterd en 
slechts 0,5 g/dag wordt uitgescheiden. Reabsorptie van glucose vindt plaats via de SGLT1 
en SGLT2 transporters in de proximale tubulus. Bij DM2 is het mRNA en eiwit van SGLT2 
verhoogd, omdat er meer glucose aan de nieren wordt aangeboden. Hierdoor wordt de 
adaptieve respons mal-adaptief.  
 
Ook bacteriën spelen een belangrijk rol voor de gezondheid. Mensen met een verhoogde 
insuline sensitiviteit hebben vaak dezelfde bacteriën en obesitas en andersom. Ook in 
muizen is bewezen dat wanneer de darmbacteriën van obese muizen aan gezonde muizen 
worden gegeven, deze muizen ook obesitas ontwikkelen. Dit geldt ook voor muizen met 
ondergewicht.  
 
Barker hypothese: 

- Marginale intra-uteriene omstandigheden programmeren een mens voor zuinige 
voeding 

- Een conflict tussen deze programmering en inadequate voeding ligt ten grondslag 
aan het ontstaan van het metabool syndroom  

- Metabool syndroom = insuline resistentie, ‘impaired glucose tolerance’, centrale 
obesitas, hypertensie, hyperlipidemie en CAD.  

 
Metabool syndroom 
De kans op het ontwikkelen van het metabool syndroom is verhoogd bij: 

- Te hoog BMI 
- Verstoorde glucose metabolisme of insuline resistentie 
- Hypertensie 
- Verstoord lipide metabolisme: toegenomen TG, laag HDL en small dense LDL 

Hierbij is insuline resistentie het centrale defect, omdat het voor hypertensie, dislipidemie en 
endothele disfunctie zorgt. Small dense LDL zorgt voor verhoogde vatbaarheid voor 
oxidatieve modificatie en is beter op te nemen in de arteriewand.  
 
Complicaties 
Diabetes kent acute complicatie, zoals ketoacidose (type 1) en hyperosmolair coma (type 2), 
maar er is voor beide aandoeningen ook een verhoogde kans op micro- en macro-vasculaire 
aandoeningen. De macro-vasculaire veranderingen beginnen al voordat de diagnose van 
diabetes gesteld wordt, maar er al wel sprake is van impaired glucose tolerance. Daarnaast 
voorkomt een goede beheersing van de glucose plasma spiegel niet de hart- en vaatziekten 
en is het CVRM erg belangrijk. De late complicaties zijn: 

- Hart en vaatziekten 



o Atherosclerose 
o Hoog VLDL/laag HDL 
o Small dense LDL en HDL 

- Nefropathie 
o Micro- en macroalbuminerie 
o Risico op albuminerie stijgt al bij laag HbA1C 
o Eerst vindt er hyperfiltratie plaats (hoog eGFR!) 
o Dialyse of transplantatie 

- Retinopathie 
o Blindheid 
o Mechanisme is onduidelijk 

- Neuropathie 
o Complex van factoren 
o Vooral onderste extremiteiten 
o Diabetische voet door slecht helende zweren en slechte doorbloeding 
o Symptomen: afhangende handen/voeten, verlies gevoel voor trilling, branderig 

gevoel, parese van de oogspieren, orthostatische 
hypotensie/impotentie/urineretentie 

 
Microalbuminerie is een uiting van gegeneraliseerd vaatlijden. Er is sprake van 
microalbuminerie wanneer er 30-300 mg albumine/24 uur in de urine is. Het komt niet alleen 
voor bij diabetes, maar ook bij zwaar lichamelijke arbeid, niet-diabetische nierziekten, 
hypertensie en urineweginfecties. Microalbuminerie kan reversibel zijn wanneer de diabetes 
goed onder controle is. Bij macroalbuminerie is er >300 mg/dag aan eiwitten in de urine en 
deze aandoening is irreversibel.  
 
Insuline resistentie kan leiden tot een non-alcoholische vette leverziekte (NAFLD) en 
hepatocellulair carcinoom.  
 
Diagnose 
Een patiënt wordt gediagnostiseerd met diabetes wanneer de HbA1C ≥ 48 mmol/mol of 
wanneer het nuchter plasma glucose ≥ 7,0 mmol/L. Ook wordt er gekeken naar plasma 
glucose 2 uur na glucose inname (75 g) en wanneer de glucose spiegel  ≥ 11,1 mmol/L is 
kan de diagnose gesteld worden. Daarnaast is het zo dat elke meting ≥ 11,1 mmol/L 
diabetes betekend.  
 
De diagnose wordt pas officieel gesteld wanneer er een combinatie is van het klinisch beeld 
en het meten van de bloedglucose (nuchter en na inname). Ook kan er gekeken worden 
naar glucose in de urine, maar er kan al sprake zijn van diabetes, terwijl de plasma glucose 
nog onder de afkapgrens ligt om renaal geklaard te worden. 
 
Glucose bindt irreversibel aan HbA1C via een niet-enzymatische glyceringsreactie. Deze 
meting is betrouwbare dat het meten van de glucosespiegel, omdat het een lange termijn 
inzicht geeft. Daarnaast is bewezen dat er een lineair verband is tussen HbA1C en de glucose 
spiegel.  
 
Er is sprake van impaired fasting glucose (IFG) wanneer de plasma glucose nuchter boven 
de referentiewaarden maar onder de afkapgrens komt, maar na inname van glucose niet. 
Er is sprake van impaired glucose tolerance (IGT) wanneer de nuchtere glucose en na 
glucose inname boven de referentiewaarden komen, maar onder de afkapgrenzen.  
 
Screening op diabetes wordt gedaan bij iedereen ouder dan 45 jaar met overgewicht en: 

- Weinig beweging 
- Positieve familiegeschiedenis 
- Afrikaanse, Midden-Amerikaanse en Aziatische afkomst 



- GDM/zware baby tijdens de zwangerschap 
- Symptomen van metabool syndroom 
- Eerder verhoogd HbA1C of IGT/IFG 
- Vastgestelde HVZ 

Kinderen met overgewicht/obesitas en twee risicofactoren worden ook gescreend. 
 
Een patiënt met diabetes moet elk half jaar bij de diabetesverpleegkundige komen te 
controle en eens per jaar bij de internist. De HbA1C wordt gecontroleerd, samen met de 
glucose plasma, en verder wordt er gekeken naar nefropathie, neuropathie, cardiovasculair 
risico en de ogen. Ook de leverfunctie moet gecontroleerd worden vanwege de kans op 
NAFLD! 
 
Het streven is om DM patiënten een HbA1C <53 mmol/mol te laten behouden, omdat dit gelijk 
staat met een sterk verminderde kans op lange termijn complicaties. Wanneer de HbA1C > 64 
mmol/mol zit, moet de therapie geïntensiveerd worden om onder de streefwaarde te komen. 
De verhouding HbA1C en het risico op HVZ is geen lineair verband. Dit betekent dat een te 
laag HbA1C ook het risico verhoogd en daarom zou er een minimum HbA1C ingesteld moeten 
worden. 
 
Therapie 
Type 1 wordt behandeld met insuline en verder met leefstijladviezen. Type 2 wordt allereerst 
met leefstijladviezen en dieet behandeld. Daarna: 

1. Metformine  stimulatie van de receptoren 
2. Sulfonureumderivaten  stimulatie van de B-cellen 
3. α-glucosidase remmers  vertraging van suikerafbraak in darmen 
4. PPARγ-agonisnten  verhogen de gevoeligheid voor insuline 
5. Incretine-agonisten  verhogen de insuline release 
6. Insuline  wanneer de B-cellen geen insuline meer afgeven en orale 

antidiabetica niet meer voldoende werkzaam zijn.   
 
Nieuwe therapie is gebaseerd op SGLT2 remmers, waardoor er minder glucose (en natrium) 
via de nieren uitgescheiden wordt. Dit zorgt voor lagere HbA1C, toename van ureum in urine, 
afname van de bloeddruk en het plasmavolume en toename van de tubuloglomerulaire 
feedback.  
 
  



Hematologie 

Hematopoiese is de vorming van bloedcellen uit het beenmerg. In het bloed komen 
erythrocyten (rode bloedcellen), trombocyten (bloedplaatjes) en lymfocyten (witte 
bloedcellen) voor. Hematocriet is de verhouding tussen plasma en bloedcellen, wat bij 
mannen groter is dan bij vrouwen. Het plasma is 50-60% van het totale bloedvolume en 
bestaat voornamelijk uit water. Het is het transportmedium voor bloedcellen en oplosmiddel 
voor ionen en moleculen, zoals stollingsfactoren. De hematopoiese begint met een 
pluripotente cel die nog elke bloedcel kan worden. Deze wordt gedifferentieerd in myeloïde 
en lymfoïde stamcellen. Myeloïde stamcellen kunnen differentiëren tot granulocyten, 
monocyten, trombocyten en erythrocyten. Lymfoïde stamcellen differentiëren tot lymfocyten 
en plasmacellen. Tijdens de embryonale ontwikkeling vindt de hematopoiese plaats in de 
dooierzak, lever, milt, beenmerg en lymfeklieren. Na de geboorte vindt dit alleen nog plaats 
in het beenmerg en de lymfeklieren, maar de lever en milt kunnen dit wel weer op zich 
nemen wanneer dit nodig is. Beenmerg is aanwezig in de holle pijpbeenderen. Het bestaat 
uit vetten, fibrogenen en rode bloedcellen. 
 
Erythrocyten 
De vorming van erythrocyten wordt geregeld door de pO2 in de nieren. Bij een lage pO2 
wordt erythropoetine (EPO) gevormd, wat de aanmaak van nieuwe RBC stimuleert. Hiervoor 
is ijzer, mangaan, kobalt en vitamine B12, B6, foliumzuur, C en E voor nodig.  
RBC zijn betrokken bij de transport van zuurstof en koolzuur. Ze bevatten hiervoor Hb. De 
halfwaardetijd is 30 dagen en ze leven dus gemiddeld 120 dagen. Bij transfusiebloed is dit 
iets korter (100 dagen).  
Ze worden gevormd uit erythroblasten in het beenmerg tot reticulocyten. Deze cellen hebben 
geen kern maar nog wel een beetje rRNA in de cel, maar bij de differentiatie naar RBC gaat 
dit verloren. Reticulocyten komen zowel in het beenmerg als in het bloed voor, net zoals rode 
bloedcellen.  
In het lichaam komt HbF, HbA2 (alfa en delta ketens) en HbA1 voor. HbF bindt zuurstof 
sterker dan HbA en komt  vooral in de foetus voor. Deze kan namelijk zelf geen zuurstof uit 
de lucht halen en kan op deze manier het zuurstof van de moeder langer vasthouden. 
Hierdoor vindt er ook diffusie plaats over de placenta, omdat er altijd een gradiënt verschil 
blijft.  
Hemoglobine wordt gevormd uit heme en α2β2-globine.  
 
Anemie is een tekort aan zuurstof in het bloed dat op verschillende manieren kan 
voorkomen. 

- Verminderde aanmaak van RBC 
- Gestoorde uitrijping 
- Verhoogde afbraak 
- Verlies van RBC 

Het wordt onderverdeeld in microcytair, normocytair en macrocytair. Dit kan geclassificeerd 
worden door de gemiddelde corpusculaire volume te bepalen (MCV), wat het gemiddelde 
volume van alle erythrocyten is. Bij microcytair is dit volume afgenomen, bij normocytair 
normaal en bij macrocytair toegenomen. De referentiewaarden verschillen per leeftijd en per 
geslacht. De foetus heeft een hoog MCV ten opzichte van kinderen en volwassen. 
 

1. Microcytair anemie 
a. Fe-deficiëntie 

i. Kan gemeten worden door ferritine te meten. Dit is het product dat 
gevormd wordt van ijzer in de cel. 

ii. Daarnaast wordt er geen ijzer in het beenmerg gemeten. 
iii. Oorzaken: chronisch bloedverlies (menstruatie, cyste), hogere 

behoefte (zwangerschap), vegetariërs, gestoorde resorptie 
b. Hbpathie/Thalassemie 



i. Beta-thalassemie is een aandoening waarbij er meer HbF en HbA2 is, 
wat wijst op een productiestoornis in de β-keten. 

ii. Door verkeerde aminozuren in de keten wordt een ander Hb gevormd: 
Hb-C of Hb-S (sikkelcelanemie). Sikkelcellen zijn irreversibel en 
worden gevormd door zuurstoftekort (hypoxie). Bij de ziekte bestaat 
Hb uit SS/SC/Sβ. HbS en HbA zijn drager. 

c. Anemie door chronische ziekte 
i. Bij darmziekten en chronische ontstekingen is er een verstoorde 

ijzerhuishouding, waardoor SeFe normaal of verlaagd is. 
d. Pb-vergiftiging 

2. Normocytair 
a. Hemolyse 

i. Beschadiging aan RBC door kunsthartklep 
ii. Membraanafwijkingen: spectrine deficiëntie leidt tot sferocyten of 

elliptocyten waarbij de osmotische resistentie verlaagd is.  
iii. Immunologische reacties op andere bloedgroepen: dit kan met de DAT 

(directe antiglobuline test) aangetoond worden 
b. Aplasie 
c. Bloedverlies 
d. Anemie door chronische ziekte 

3. Macrocytair 
a. Megaloblastair 
b. Leverziekten 
c. Myelo Dysplastisch syndroom 
d. Hypothyreoïdie 

 
Bloedgroepen: 

Bloedgroep A B AB 0 

Genotype AA en A0 BB en B0 AB 00 

Antigenen A B A en B Geen 

Antistoffen Anti-B Anti-A Geen Anti-A en anti-B 

Ontvangen A en 0 B en 0 A, B, AB en 0 0 

Geven A en AB B en AB AB A, B, AB en 0 

Er zijn veel verschillende eiwitten op het membraan van RBC die een immunologische 
reactie kunnen uitlokken, maar dit gebeurt nagenoeg vrijwel nooit (mits goede bloedgroep), 
waardoor bloed makkelijk de doneren is. Bepaalde bloedgroepen kunnen samen ernstige 
immunologische reacties uitlokken, wat onthouden moet worden bij de zwangerschap. RBC 
van de moeder worden niet uitgewisseld met het kind, maar tijdens de bevalling kan dit wel 
gebeuren, waardoor de moeder antistoffen gaat maken. Tijdens een volgende zwangerschap 
kan dit tot complicaties leiden.   
 
Klinische verschijnselen van anemie zijn afhankelijk van de snelheid van het optreden, de 
ernst en de leeftijd van de patiënt. Algemeen zijn de klachten zwakte, vermoeidheid, 
duizeligheid, dyspneu, tachycardie en bleke slijmvliezen. 
 
Leukocyten 
Leukocyten zijn de granulocyten, monocyten/macrofagen en lymfocyten. 

 Granulocyten (levensduur van een halve dag): 
o Neutrofiele granulocyten – 40-65% 

 Afweer tegen bacteriën en schimmels (fagocytose) 
o Eosinofiele granulocyten – 5-10% 

 Afweer tegen parasieten en betrokken bij overgevoeligheidsreacties 
o Basofiele granulocyten – <3%  

 Histamine 



 Mononucleaire cellen 
o Monocyten – 5-10% 

 Fagocytose en synthese regulerende eiwitten (macrofagen) 
o Lymfocyten – 25-45% 

 Specifieke afweer 

 T-cellen voor cellulaire afweer met T-helper en T-cytotoxische 
cellen (thymus) 

 B-lymfocyten voor humorale afweer met 
antilichamenproductie (beenmerg) 

 Natural Killer cellen voor de primitieve afweer 
 
De regulatie van bloedcellen wordt voor elk type cel ergens anders gereguleerd. 

- EPO in de nieren voor erythrocyten 
- Trombopoëtine in de lever voor trombocyten 
- GM-CSF in beenmergstromacellen 

 
Leukemie/lymfoom is een kankervorm in de bloedcellen en/of lymfeklieren. Het wordt 
gekenmerkt door een toename in celdeling en proliferatie en de differentiatie is gestopt of 
toegenomen.  
 
Acute leukemie 
Dit komt voor in het beenmerg en meestal ook in het bloed. Er vindt een sterke proliferatie 
van onrijpe cellen plaats, waarvan >20% blasten. De differentiatie van de cellen stopt. Er zijn 
twee vormen van acute leukemie, namelijk acute myeloide leukemie (AML) en acute 
lymfatische leukemie (ALL).  

- Acute myeloide leukemie (AML) 
o Ziekte in de myeloide precursor cellen 

 Clonale expansie 
 Geremde maturatie 

o Dit resulteert in granulopenie, trombopenie en anemie 
o Het is in de cellen te zien door de takvorming. 
o Diagnose vindt plaats op basis van kleuring van de myeloïden en 

immunocytologische kleuringen en immunofenotypering. Daarnaast wordt er 
cytogenetica gedaan, waarbij gekeken wordt naar chromosomen met PCR. 
Met cytogenetica kan de prognose bepaald worden: t(8;12) en inv(16) zijn 
positief, t(9;11) zijn matig en meer dan 3 abnormaliteiten is slecht. 

o Behandeling: chemotherapie of beenmergtransplantatie. Allogeen is van een 
donor en autoloog is dat gezond weefsel wordt genomen, de rest wordt 
bestraald en het gezonde weefsel weer teruggeplaatst wordt.  

 
Chronische leukemie 
Dit komt voor in zowel beenmerg als bloed. Er is een sterke proliferatie met een toegenomen 
differentiaties (<20% blasten). Er zijn verschillende soorten: 

- Chronische lymfatische leukemie (CLL) 
- Hairy cell leukemie 
- Chronische myeloide leukemie (CML) 

o Het Philadelphia chromosoom (t9;22).  
o Behandeling met imatinib, dat het BCR-ABL tyrosinekinase remt 
o De toekomst is meestal optimistich 

- Polycythemia vera (PV) 
o JAK2 mutatie zorgt voor activatie van transcriptiefactoren in de stamcellen 
o Behandeling met sintrom, hydrea en daarna over op interferon alfa 

- Essentiële trombocytose (ET) 
o JAK2 mutatie zorgt voor activatie van transcriptiefactoren in de stamcellen 

 



 
 
Lymfoom 
Dit is een ziekte die voorkomt in de lymfeklieren en de milt en soms ook in het bloed 
(leukemisch). Soorten kanker zijn Hodgkin lymfoom en non-Hodgkin lymfoom. Het non-
Hodgkin lymfoom kan voorkomen in de B-cellen (mantelcel lymfoom, folliculair lymfoom, 
marginaal zone lymfoom) en T-cellen (cutaan T-cel lymfoom).  
 
ALL is vooral een ziekte wat bij kleine kinderen voorkomt en niet op oudere leeftijd. AML 
komt op alle leeftijden voor. De chronische leukemie komt meer voor op hogere leeftijd.   
 
Bloedstolling 
De hemostatische prop wordt gevormd doordat bloedplaatjes aan het endotheel binden. 
Hierdoor vindt er een aggregatie plaats, waarbij fibrine gevormd wordt en er consolidatie 
plaatsvindt. Hemostase is nodig om schade aan het endotheel te verhelpen en bloedingen te 
stoppen, maar er kan in deze cascade ook een fout zitten. 

- Vasculopathie (vitamine C gebrek) 
- Trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes) 
- Trombocytopathie (schade aan bloedplaatjes) 
- Stollingsstoornissen (erfelijk en verworven 

 
Trombocyten worden gevormd uit de pluripotente stamcel in het beenmerg, dat differentieert 
naar een megakaryoblast en dat wordt gevormd tot megakaryocyt. Per megakaryocyt 
kunnen 2000 trombocyten gevormd worden. De proliferatie van trombocyten gaat dus erg 
snel. De afbraak van de trombocyten vindt plaats in de lever, milt en het beenmerg. De 
functie van trombocyten is de betrokkenheid bij de bloedstelping en de activatie van het 
stollingsproces. Op het membraan van de trombocyt zitten eiwitten (GPIb, GPIIb, GPIIIa en 
GPIa) die via adhesie moleculen aan het subendotheel van de vaatwand kunnen binden, 
maar met behulp van het Von Willebrand factor ook kunnen binden. Dit proces heet adhesie 
en aggregatie.  
 
Door het aantal trombocyten te meten, kan gekeken worden of er sprake is chronische 
bloeding (een beetje, maar wel continue) of een spontane bloeding. Wanneer het aantal 
trombocyten verhoogd is, is er sprake van arterieel lijden maar ook aspirine kan dat 
veroorzaken. Een fout in het Von Willebrand factor is meestal aangeboren. Er kan een 
verlaagde spiegel zijn of een afwijkende activiteit.  
 
Trombocytopenie is een tekort aan bloedplaatjes. Dit kan veroorzaakt worden door: 

- Verminderde productie 
o Beenmergdepressie 
o Maligniteit 
o Uitrijpingsdefect 

- Abnormale verdeling 
o Splenomegalie 60-90% (vergrootte milt) 

- Versnelde afbraak 
o Verbruik: diffuse intravasale stolling (DIS) is een aandoening waarbij de 

bloedstolling in de vaten is geactiveerd. Bij DIS is er een versnelde vorming 
en afbraak van fibrine. 

o Immuungemedieerd: antilichamen tegen bloedplaatjes binden aan de 
bloedplaatjes en daardoor worden ze gefagocyteerd door macrofagen. Door 
geneesmiddelen, virussen of auto-immuun 

 
Idiopathische Trombocytopenische Purpera (ITP) is een auto-immuunziekte waarbij teveel 
bloedplaatjes worden afgebroken. De oorzaak is niet bekend. Klinisch is het te herkennen 
aan een verhoogde bloedingsneiging. De bloedplaatjes hebben een verhoogde sensibilisatie, 



waardoor ze door het immuunsysteem worden afgebroken. Er bestaat acuut en chronische 
ITP. Het kan behandeld worden door operatief de milt te verwijderen, behandeling met 
antilichamen en corticosteroïden.  
Aangeboren vormen van trombocytopathie: 

- Ziekte van Glanzmann 
- Syndroom van Bernard-Soulier 
- Storage pool disease 
- Ziekte van Von Willebrand 

Verworven vormen van trombocytopathie: 
- Geneesmiddelen (aspirine) 
- Uremie 
- Myeloproliferatieve ziekten (PV, CML, myelofibrose, essentiële trombocytose) 
- Paraproteïnemieën (ziekte van Kahler, Waldenstrom) 
- Antistoffen van bloedplaatjes 
- Diffuse intravasale stolling (DIS) 

 
De bloedstolling wordt gedaan door een cascade aan reacties van stollingsfactoren. Een 
netwerk van fibrine wordt gevormd door positieve feedback van allerlei factoren. Wanneer er 
een fout in een van de factoren zit, wordt er nog wel een stolling gevormd, maar sterk 
verminderd. TF-VIIa (tissue factor) is de factor die altijd klaar is om een stolling te beginnen 
en scheidt factor IXa+VIII en Xa+V uit die de cascade beginnen. Antitrombine en heparine 
remmen VIIIa, Xa, Va en II, zodat de cascade geremd wordt. Fibrinolyse wordt gedaan door 
plasminogeen met tPA en uPA, waarbij plasmine gevormd wordt, dat fibrine afbreekt. 
 
Hemofilie A (VIII) en B (IX) is een X-chromosomale aandoening, waarbij er een tekort is aan 
de stollingsfactoren, waardoor er een versterkte bloeding is. De ernst van hemofilie kan 
verschillen van ernstig tot mild.  
 Trombocytopathie Hemofilie 

Plaats bloeding Huid, mucosa Spier/gewrichten 

Bloeding na klein trauma Ja Nee 

Petechiae Ja Nee 

Ecchymosen Oppervlakkig Groot, palpabel 

Post-ok bloeding Direct, mild Later, ernstig 

Petechiae zijn kleine rode of paarse huidbloedingen en ecchymosen zijn kleinvlekkige 
bloedingen.  
 
Verworven hemostase stoornissen kunnen ontstaan bij de aanmaak van stollingsfactoren 
(leverziekte, deficiëntie), afbraak (hyperfibrinogenolyse), verlies (bloeding), verbruik (DIS), 
antistoffen en medicatie. Er kan ook een stoornis zijn in de fibrinolyse, namelijk 
hyperfibrinogenolyse.  
 
De risicofactoren voor het vormen van een trombus zijn voornamelijk operaties, hospitalisatie 
(in bed liggen zorgt voor slechte circulatie) en maligniteiten. Daarnaast kan het ook 
erfelijkheid zijn. De behandeling voor veneuze trombose is acenocoumarol en niet meer 
aspirine. Verder worden ook low molecular weight heparines gebruik (LMWH) gebruikt. 
Trombolyse met fibrinolyse activatie wordt alleen gedaan bij massale longembolie of 
buikvenetrombus.  
 
Acenocoumarol remt stollingsfactoren II, VII, IX en X door competitieve verdringing van 
vitamine K in de lever. Het nadeel is dat er een sterke variatie tussen individuen is, waardoor 
de PT-INR in de gaten gehouden moet worden. Het voordeel is dat de stolling goed te 
controleren is.  
 
De stollingscascade wordt intrinsiek gestart XII, XI, IX, VIII (aPTT = activated partial 
thromboplastin time) en extrinsiek via VII (PT = protrombine tijd). Protrombine is 



stollingsfactor II, dat door factor V omgezet wordt tot trombine. Het INR is de PT van de 
patiënt delen door de PT van een gezond persoon. De PT is normaal gesproken ongeveer 
12 seconden. Een goede INR moet tussen 2,5 en 3,5 zijn.  
 
Fondaparinux is een LMWH dat bindt aan ATIII en daarmee bindt aan factor Xa, waardoor 
fibrinogeen protrombine niet omgezet wordt tot trombine. 

-  Voordelen t.o.v. acenocoumarol 
o Werkt meteen 
o Geen controle nodig 
o Eventuele controle via anti-Xa en niet via INR 

- Nadelen t.o.v. acenocoumarol 
o Subcutane toediening 
o Geen controle 
o Moeilijk te couperen 

Nieuwe middelen zijn rivaroxaban (anti-Xa) en dabigatran (anti-IIa), die als orale toediening 
op de markt zijn (Nieuwe Directe Orale AntiCoagulantia (DOACs)). 
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Endocrien systeem 
Schildklier 
De schildklier wordt gestimuleerd vanuit de hypothalamus (TRH) en de hypofyse (TSH) en 
produceert T4 (inactief) en T3 (actief). Voor de synthese van T4 en T3 is iodide nodig. De 
hormonen zorgen voor een negatieve feedback naar de hypothalamus en de hypofyse, maar 
in dit feedback mechanisme kan een defect optreden. TBG is het eiwit dat T4 transporteert 
waar het nodig is. De synthese van T4 vindt plaats via twee keer DIT en T3 via DIT en MIT 
onder invloed van peroxidase. De synthese vindt plaats in het follikel lumen en de hormonen 
worden opgeslagen in de follikel cel.  
TSH is een eiwit met een α- en β- subunit en lijkt daarmee op hCG. Dat is waarschijnlijk ook 
de reden dat vrouwen tijdens de zwangerschap hypothyreoïdie ontwikkelen.  
De functie van de schildklier: 

- Groei 
- Vitamine A 
- Intestinale glucose absorptie 
- Stimuleren van metabole actie 
- Stimuleren van hartslag 
- Toename van zuurstof opname 
- Afname van glycogeen in de lever 
- Afname van plasma cholesterol 
- Thermogenese 

Aan de functie van de schildklier zijn ook meteen de symptomen van een hypo- en 
hyperthyreoïdie te herkennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothyreoïdie 

- Symptomen 
o Vermoeidheid 
o Slechte concentratie 
o Gewichtstoename 
o Onregelmatige menstruatie 

- Oorzaken: 
o Meestal immunologische (Hashimoto, anti TGO) 
o Jodium tekort 
o Geneesmiddelen (lithium) 
o Tumoren veroorzaken geen hypothyreoïdie!! 



- Categorie: 
o Primair: oorzaak ligt in de schildklier 
o Secundair: oorzaak ligt in de hypofyse 
o Tertiair: oorzaak ligt in de hypothalamus 

- Behandeling: 
o Thyrax, levothyroxine (T4), substitutie therapie 

- Non thyroidal illness syndrome (NTI) 
o Verstoorde omzetting van T4 naar T3 
o Afwijkingen schildklierhormonen zonder schildklierziekte 
o Bij chronische of ernstig zieke patiënten (op de IC) 
o Niet behandelen! 

 
Er zijn drie soorten schildkliercarcinoom 

1. Medullair 
a. C-cellen 
b. Calcitonine overmaat 

2. Papillair 
a. Meest voorkomend 
b. Overmaat thryreoglobuline (TBG) 
c. Metastasering naar lymfeklieren 

3. Folliculair 
a. Overmaat thyreoglobuline 
b. Metastasering naar longen en botten (bloedbaan) 
c. Onderscheid papillair door histologie 

4. Behandeling: thyreodectomie (verwijderen) of radioactief jodium (platleggen) en 
vervolgens substitutie therapie 

 
Hyperthyreoïdie  

- Symptomen: 
o Zenuwachtig, opgejaagd gevoel 
o Geïrriteerd 
o Snelle hartslag 
o Warm/zweten 
o Gewichtsafname 
o Exophtalmos 

- Oorzaken: 
o Ziekte van Graves (antilichamen binden op TSH receptor) 
o Hypofyse adenoom 
o Toxisch multinodulair stroma 
o Toxisch adenoom 
o Jodiumintoxicatie 
o Geneesmiddelen: amiodaron remt dejodinase activiteit in de lever, waardoor 

plasmaconcentratie T4 hoog blijft 
 
Bijnieren 
De bijnieren bestaan uit een cortex (schors) en medulla (merg). De adrenale cortex bestaat 
uit drie zones: 

1. Zona reticularis  androgenen 
2. Zona fasciculata  glucocorticosteroïden, cortisol 
3. Zona glomerulose  mineraalcorticosteroïden, aldosteron 

In de bijniermerg wordt adrenaline en noradrenaline gemaakt.  
 
17-hydroxylase (CYP17) zet progesteron om naar de precursor van desoxycortisol (cortisol) 
en andreosenedio (testosteron en oestradiol). Progesteron wordt door 21-hydroxylase 



omgezet naar desoxycorticosteron, wat door 11β-hydroxylase (CYP21) wordt omgezet naar 
corticosteron en aldosteron.  
 
De productie van hormonen in de bijnier wordt gestimuleerd door CRH (hypothalamus) en 
ACTH (hypofyse). Stress is een bepalende factor in de afgifte van CRH. Stress verhoogt 
namelijk de afgifte van het hormoon, waardoor de productie van cortisol toeneemt en het 
immuunsysteem onderdrukt wordt. Daarnaast heeft het sterk te maken met het dag- en 
nachtritme.  
 
Glucocorticoïden reguleren metabole processen, zoals vrijmaken van catecholamines, 
vrijmaken van glucose, natrium resorptie en kalium excretie, groei en ontwikkeling en 
remming van het immuunsysteem.  
Mineralocorticoïden zorgen voornamelijk voor de water en zouthuishouding met resorptie 
van natrium, resorptie van water en excretie van kalium. RAAS stimuleert de vorming van 
mineralocorticoïden. Angiotensine II zorgt voor de aanmaak van aldosteron dat op de distale 
tubulus en verzamelbuis de resorptie van water en natrium stimuleert.  
 
Androgenen zijn betrokken bij de foetale geslachtsdifferentiatie en secundaire 
geslachtskenmerken.  
 
Pathofysiologie 

- Schors 
o Hypofunctie (ziekte van Addison) 
o Hyperfunctie (tumor) 
o Aangeboren enzymdeficiënties 

- Merg 
o Feochromocytoom 

 
Ziekte van Addison wordt gekenmerkt door hyperpigmentatie van de huid (zoals de handen). 
Er is een tekort aan cortisol en dat wordt met toename van ACTH gecompenseerd. Ook het 
aldosteron is te laag, waardoor er afname van natrium en water is en een toename van 
kalium. De behandeling wordt gestart met suppletie van cortisol en aldosteron (hydrocortison 
en fludrocortison). Bij ziekte en stress moeten de doseringen aangepast worden. 
Morbus Addison is een zeldzame aandoening en tegenwoordig autoimmunologisch (met 
verhoogd risico op andere autoimmuunziekten). Bij acute crisis zijn de symptomen lethargie, 
anorexie, pigmentatie van handen en mond, buikpijn, gewichtsverlies, hypotensie, braken, 
misselijkheid en dehydratie. 
 
Morbus en Syndroom van Cushing is een teveel aan cortisol. De bekende symptomen zijn: 

- Buffalo hump, 
- Vollemaansgezicht 
- Acne, hirsutisme 
- Striae, dunne huid 
- Gewichtstoename (abdominaal) 
- Snel blauwe plekken 
- Spierzwakte 
- Hypertensie en glucose-intolerantie 
- Menstruatiestoornissen 

 
Het wordt exogeen veroorzaakt door corticosteroïden en endogeen door ACTH 
producerende tumor (hypofysetumor (Morbus) of ectopisch) of door een bijniertumor. Voor 
diagnose moet meerdere keren cortisol gemeten worden, omdat het plasma cortisol sterk 
schommelt. Er kan ook vrij cortisol gemeten worden in 24 uurs urine of in speeksel (nacht). 
De dexamethason suppressie test wordt gebruikt om te kijken of ACTH afneemt via het 
negatieve feedback systeem.  



Primair hyperaldosteronisme is een aandoening van een tumor in de bijnier dat de cellen 
aldosteron doet produceren. De klachten zijn een onbehandelbare hypertensie. Uit het lab 
wordt dan verhoogd aldosteron, verlaagd renine en laag kalium gevonden. Het kan 
behandeld worden door de bijnier te verwijderen (als de tumor in één bijnier zit, want beide 
bijnieren worden nooit weggehaald, teveel complicaties) of behandelen met aldosteron 
antagonisten.  
 
Adrenogenitaal syndroom (AGS) wordt veroorzaakt door een enzymdeficiëntie van 21α-
hydroxylase. Hierdoor wordt 17-OH progesteron niet omgezet naar 11-deoxycortisol en 11-
deoxycorticosteron. Er is een tekort aan cortisol en aldosteron in het lichaam. Door een 
overmaat aan 17-OH progesteron wordt er een overmaat aan androsteendion gevormd. 
Doordat er geen cortisol gevormd wordt, is er geen negatieve feedback op ACTH afgifte, dus 
die blijft hoog. Daardoor wordt er wel 17-OH progesteron gevormd. De gevolgen zijn: 

- Hypotensie en hypoglykemie 
- Dehydratie en zoutverlies 
- Androgenisatie (zowel bij XX als XY, jongetje met XX) 
- Groeistoornis met versnelde groei tijdens kinderleeftijd en een kleinere eindleeftijd 

De hyperpigmentisatie wordt veroorzaakt door de hoge spiegels ACTH. Een bijproduct van 
ACTH is a-MSH, dat melanocyten aanzet tot pigmentvorming. 
 
Feochromocytoom is een catecholamine producerende tumor. Het wordt gescreend door 
vrije metanefrines in plasma te meten, omdat catecholamines een te korte halfwaardetijd 
hebben. De tumor zit in het bijniermerg en zorgt voor een verhoogde productie van 
adrenaline en noradrenaline, meestal in aanvallen. De ziekte is in 90% van de gevallen 
benigne. Het kan echter fataal zijn wanneer het niet behandeld wordt. Symptomen zijn: 

- Hypertensie  
- Hoofdpijn 
- Hartkloppingen 
- Transpireren 
- Angstaanvallen 
- Hyperglykemie 
- Buikpijn 
- Gewichtsverlies 

De ziekte kan fataal worden omdat er cardiovasculaire gevolgen zijn: 
- Maligne hypertensie 
- CVA 
- MI 
- Ritmestoornissen 

Het wordt behandeld door de bijnier te verwijderen, de bloeddruk te normaliseren. Tijdens de 
operatie kan er een crisis ontstaan doordat er opeens teveel (nor)adrenaline vrijkomt in het 
lichaam. De stress moet dus laag gehouden worden door de adrenerge receptoren te 
blokkeren (zowel alfa als beta).  
 
 


