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GENEESKUNDE 

De Tentamenbank biedt een compleet pakket 
studiematerialen aan. In dé studentenwinkels 
van Nederland vind je bijvoorbeeld uitgebreide 
boekuittreksels, handige schema’s, college-
aantekeningen en oefententamens. Deze 
producten zijn aanvullend op je eigen lesstof 
en studieboeken, besparen je tijd, vergroten je 
slagingskans en worden niet voor niets door 
vrijwel iedere student in de grote 
studentensteden al jaren als onmisbaar 
ervaren! 
 
Kijk voor het actuele aanbod op  
www.tentamenbank.nl. 
 
Voor de samenstelling van de materialen wordt 
gebruik gemaakt van professionele krachten. 
De boekuittreksels en samenvattingen worden 
geschreven door met name ouderejaars en 
(pas-)afgestudeerden. Voor publicatie worden 
alle materialen gecontroleerd door studenten 
die het vak volgen of pas hebben gevolgd. 
 
Je vindt de Tentamenbank in de zes JoHo 
centers. JoHo is de organisatie die de 
faciliteiten beschikbaar stelt.  
 
Amsterdam: Taksteeg 8, Den Haag: Paviljoensgracht 18, 
Groningen: Oude Kijk in ’t Jatstraat 30, Leiden: Stationsweg 
2d, Rotterdam: Schaatsbaan 41-45, Utrecht: Sint 
Jacobsstraat 275, online: tentamenbank.nl 
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Student-auteurs  
• Voor het maken van de boekuittreksels en samenvattingen, maken wij gebruik van ervaren auteurs, met name 

Masterstudenten en/of (pas-)afgestudeerden. De hulp van studenten die het vak volgen is echter hard nodig om 
ons aanbod perfect te laten aansluiten op de wensen van de student!  

 
Dus: 
• Heb jij aanleg om netjes en overzichtelijk te schrijven en wil je deze vaardigheden verder ontwikkelen? Vind je 

deadlines geen probleem en vind je het prettig om in je eigen tempo daar naartoe te werken?  Word dan student-
auteur! Als student-auteur help je de Tentamenbank met het verbeteren van de studiematerialen, door bijvoorbeeld 
bestaande samenvattingen te controleren op inhoud en spelling, het schrijven van aanvullende teksten en het 
maken van collegeaantekeningen.  

 
• Naast de verdiensten voor de gemaakte opdracht leer je ook je schrijfvaardigheden te verbeteren en krijg je gratis 

hulpgidsen om effectiever te studeren en beter je tentamens voor te bereiden. 
 
Studie-coordinatoren (4-8 uur per maand) 

• Sta jij graag veel in contact met je medestudenten en ben jij van alles op de hoogte rondom je studie? Zoek je een 
bijbaan voor maar enkele uren in de maand, die perfect aansluit bij je werkzaamheden voor je studie? Word dan 
studie-coördinator! Als studie-coördinator help je de Tentamenbank met het verzamelen van alle relevante info 
voor jouw studie en zorg je ervoor dat je medestudenten weten wanneer de studiematerialen beschikbaar zijn. 
Tevens help je de Tentamenbank met het vinden van nieuwe auteurs en je medestudenten met een passende 
bijbaan.  

 
• Naast de vaste verdiensten per maand, maak je gratis gebruik van een groot deel van de studiematerialen van de 

Tentamenbank.  
 
Student-managers (vanaf 12 uur per week)  

• Als Student-manager ben je in één van de JoHo support centers samen met één of twee collega's verantwoordelijk 
voor het gehele traject rondom het uitgeven van studiematerialen. Een zeer veelzijdige functie waarbij je in 1,5 jaar 
met alle aspecten van de bedrijfsvoering te maken krijgt. 

 
Profiel:  

- Enthousiaste student, binnen de relevante studies 
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken  
- Geen moeite hebben met zo nu en dan leiding geven en aansturen  
- Organisatorische vaardigheden  
- Commercieel inzicht 

 
 
Interesse in een van bovenstaande functies? Kom langs bij de Tentamenbankbalie van jouw stad, of stuur een e-mail met 
motivatie naar studie@joho.nl 
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Stamplijst 
 
Eczemen 
 
Eczeem 
Jeuk, roodheid, schilfering. Vaak bultjes. 
 
Eczeem, atopisch/constitutioneel  

Symptomen Aangeboren aanleg, voorkeurslokalisatie in de elleboogsplooien 
en knieholtes. 
Vaak vanaf 3e levensjaar, jeukende schilferende huidafwijkingen 
in gelaat, polsen, handen en elleboogplooien, hardnekkig 
handeczeem. Jeukende ogen en niezen, benauwd bij allergische 
milieufactoren, bijv. katten.  

Afwijkingen Excoriatie, erytheem, lichenificatie 
Behandeling  Klasse II-III corticosteroïd, maar niet te lang achtereen (iedere 

week 1 a 2 dagen niet smeren) en niet te veel (2-3 keer per dag 
een dunne laag) vanwege bijwerking; atrofie van de huid. 
Advies: geen contact met water, planten of dierenallergieën 

 
Gaat vaak samen met astma immunoglobuline klasse; IgE -> effectorcel (mestcel) -> 

scheidt histamine uit -> verandering vaten 
 
Overdrachtsstof (mediator) voor pijn  neuropeptides 
Overdrachtsstof (mediator) voor jeuk histamine 
 
 
Eczema seborrhoica  

Symptomen Schilferige aandoening van de huid, die mogelijk mede wordt 
veroorzaakt door de gist (Pityrosporum ovale).  
Met name de behaarde hoofdhuid, neus- en wangplooien en de 
huid rondom de wenkbrauwen zijn het meest aangedaan.  
Roos, huid wordt actiever, nu ook jeuk op behaarde hoofdhuid en 
roodschilferende huidafwijkingen in gelaat en oren. Vaak ook in 
genitale, genitocrurale en perianale gebied.  

Afwijkingen Erytheem en squamae, erythematosquameuze papels en 
plaques, nasolabiale plooien, behaarden hoofdhuid, 
wenkbrauwen en romp. Vettige huid, vettige schilfering in 
nasolabiaalplooi. 

Onderzoek Geen aanvullend onderzoek is nodig 
Behandeling Klasse I corticosteroid in zalf of creme, ivm chroniciteit. Niet te 

hoge dosis vanwege kans op glaucoom of cataract. 
 

Eventueel kunnen antimycotica gegeven worden. Antimycotica 
beschadigen het plasmamembraan van schimmels.  

 
Ortho-ergisch contacteczeem  

Symptomen Eczeem als gevolg van (over)belasting van de huid, met name 
door water en zeep.  
(DD: acrovesiculeus eczeem; blaasjes, andere locatie, tinea 
manus, allergisch contacteczeem) 
Jeuk en huiduitslag tussen de vingers en op handrug, begint 
rechter ringvinger onder haar trouwring, beroep: contact met 
huidonvriendelijke producten: water, zeep  
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Afwijkingen  Squamae, erytheem, excoriatie door chronische inwerking van  
irriterende stoffen op de huid. 

Onderzoek  Plakproef: uitsluiten contacteczeem 
Behandeling  Klasse II-III corticosteriod 

 
Schoonmaakmiddelen geven geen allergisch contacteczeem, 
maar wel ortho-ergische contactdermatitis. Indien patient 
schoonmaakster is, is het een beroepsziekte aangezien de 
aandoening direct gerelateerd is aan het beroep. 

 
Allergisch contacteczeem  

Symptomen Ontstaat door contact met een stof, door irritatie (meestal) of 
allergie (soms). Een bekend voorbeeld van allergisch 
contacteczeem is nikkelallergie. 
Na het werk een rode, jeukende uitslag op handen onderarmen 
maar ook in gezicht.  

Afwijkingen  Erytheem en squamae.  
Onderzoek  Plakproef 

Type I: prick test of specifiek IgE onderzoek in het serum 
Type IV: plakproeven . Bij type IV komen de T-cellen in actie 

Behandeling  Klasse II-III corticosteriod 
 
Acrovesiculeus of dyshidrotisch eczeem (ook wel blaasjeseczeem genoemd) 

Symptomen Blaasjes gevuld met helder vocht op de vingers, handen of 
voeten jeuken erg. Dan is mucose aan de voeten toonbaar. 
Mogelijk kan een schimmelinfectie (meestal aan de voeten: 
zwemmerseczeem) een eczeemreactie met blaasjes aan voeten 
en handen uitlokken.  
Een reactie waarbij een aandoening aan de voeten elders 
klachten geeft wordt een ide-reactie of mycide genoemd 

 Behandeling Corticosteroiden 
 
Luierdermatitis   Dermatitis van de luierstreek. 

Symptomen Roodheid, vesikels, papels secundaire erosies. Opertunistisch 
kan een Candida Albicans infectie optreden. Luierdermatitis 
treedt o.a. op door te lang vochtig blijven van de luierstreek, 
bacterien in de urine, hoge zuurgraad van de urine, en wrijving 
van de luier. 

Behandeling (Vaker verschonen) zalven; opdat de uitdroging wordt hersteld. 
Witte vaseline, zinkoxide, vitamine A en D, dexpanthenol, 
talkpoeder. 

  
Bacteriële infecties 
 
Impetigo   Krentenbaard. 

Symptomen Honinggele crustae, vooral gelaat, m.n. rond neus en mond 
Afwijkingen  Erytheem, crustae, erosies, squamae (eilandjes voor de kust) 
Behandeling Locale antibiotica. 

Systemische antibiotica is ook goed bij uitbreiding van de 
impetigo, contact met andere kinderen, een dag later op 
vakantie. 

Verwekker:  staphylococcus aureus 
Behandeling  Uitgebreide impetigo: erythromycine, penicilline 
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S. Aureus  Een gram-prepraat laat zien: gram-positieve coccen, 
druiventrosjes 

   Kenmerkende enzym van S. Aureus: coagulase 
 
Folliculitis  Ontsteking van een haarzakje. 

Symptomen  Erytheem en pustula in de baardstreek, koorts en pijn. 
Verwekker S. Aureus. 
Behandeling Locale antibiotica, niet scheren alleen bij pseudofolliculitis barbae 

(ingegroeide haar). 
 
Furunkel (Steenpuist) Acute necrotiserende vorm van een folliculitis. 

Symptomen Harde en pijnlijke plek, vaak is dit in de oksels, tussen de billen of 
liezen. Barst na verloop van tijd open met necrotische prop en 
pus. 
Diepe folliculitis met rode hof door S. Aureus. Bij recidiverende 
furunkels testen op dragerschap S. Aureus. complicatie bij 
furunkels in het gelaat: sinus carvernosus thrombose, 
behandeling is lokaal 

Behandeling  Expectatief beloop. Systemische behandeling bij furunkel 
centraal in het gelaat, hartklepaandoening of prothese, bij 
lymfadenitis, systemische ziekteverschijnselen of een karbunkel 
(groepje furunkels waardoor dieper en uitgebreider infiltraat) 

 
Karbonkel Groepje furunkels waardoor dieper en uitgebreider infiltraat 

ontstaat. 
 
Paronychia  ontsteking van de nagelwal 

Verwekker Bacteriën (meestal Staphylococcus aureus) of schimmels 
(meestal Candida albicans) 

Behandeling Acuut: meestal t.g.v. Staph. aureus. 
Bij oppervlakkige lesies met fistelvorming: incideren zonder 
verdoving. Bij diepere lesies: antibiotica na kweek.  
Chronisch: meestal Candida Albicans. Absoluut droog houden. 
R/ Daktarin crème. 
R/ Trisporal 1 dd 100 mg zonodig. 

 
Erysipelas acute ontsteking van de diepe lagen van de huid (dermis) en het 

onderhuidse weefsel (subcutis).  
Symptomen Een scherp begrensde vuurrode en gezwollen huid, pijn, hoge 

koorts met koude rillingen, vermoeidheid, duizeligheid, flauwte, 
hoofdpijn en soms braken.  
Voorkeursplaatsen zijn de onderbenen en het gelaat (rond het 
oor). 

Verwekker  S. Pyogenes, groep A haemolytische streptokokken. 
Vaak na een onbeduidend wondje (teenkloofje) en bij gestoorde 
veneuze afvoer. 

DD   SLE: geen symmetrie, Rosacea: geen papels of pustels te zien,  
Herpes zoster: overschrijding van de midline, geen blaasjes 

Behandeling penicilline oraal - AB systemisch 
Bij recidiverende erysipelas aan de benen: porte d’entree 
behandelen (meestal schimmelinfectie aan de voet), elastische 
kous aanmeten, profylactisch penicilline. 

 
De arteriën en venen die de bindweefselpapillen onder de epidermis van bloed verzien 
c.q. ontdoen, zijn geconcentreerd in een netwerk dat gelegen is op de grens tussen het 
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stratum reticulare en het stratum papillare van de dermis. In dit vaatstelsel zijn vele 
arterio-veneuze shunts aanwezig, die een belagrijke rol spelen in de warmteregulatie 
van het lichaam.  
Bij erysipelas is de epidermis niet doorbloed. En de AV-shunts zijn gesloten. In de 
bindweefselpapillen beginnen de lymfevaten. 
 
Erythrasma (letterlijk: rode verkleurde huid) is een niet-besmettelijke 

huidaandoening veroorzaakt door één van de zogenaamde 
“commensale” bacteriën van de huid. 
meestal op plaatsen waar huidplooien elkaar raken (b.v. lies, 
oksel, onder de borsten). De huid verkleurt vrij sterk rood tot 
bruinrood. 

 
Hydradenitis suppurativa   

Steeds op dezelfde plaats terugkerende ontstekingen van 
haarzakjes en de talgklieren. Dit treedt vooral op in de liezen, 
genitaliën, bilspleet, en oksels. Uitbreiding van de ontsteking 
geeft abcesholtes. 
Pustels en erythemateuze nodi, een vorm van ectopisch acne, te 
herkennen aan voorkeursplaatsen, comedonen, subcutane 
infiltraten, fistels,  

Behandeling Chirurgische excisie 
 
Erythema chronica migrans  
   Ziekte van Lyme.  

Verwekker Borrelia burgdorferi 
Rode uitbreidende plek, door een tekenbeet, die de spirocheet 
van het geslacht borrelia overdraagt. Anamnese en kliniek zijn 
voldoende. 

DD: Dermatomycose: er is geen randschilfering, granuloma annulare: 
er is geen infiltraat, cellulitis: er zijn geen systemische klachten, 
erythema annulare centrifugum: er is geen schilfering, meestal 
meerdere plekken 

Behandeling 10 dagen doxycyline 2 dd 100mg 
 
Teken geven ook Rickettsiosen (o.a. vlektyfes), Tickborne encephalitis, Ehrlichiose 
 
Virale infecties 
 
Herpes simplex virus infectie  
75% HSV I boven de gordel (koortslip), 75% HSV II onder de gordel (genitale herpes) 
Erytheem en vesikels, recidief HS type 1 kan overal op het lichaam voorkomen. 
Een recidief HSV infectie is vaak beperkt en minder pijnlijk dan een primo HSV infectie. 
De locatie van een recidief is gerelateerd aan de primo infectie; trekt zich terug in het 
ganglion van het desbetreffende huidgebied. 
Vaak via huidcontact, op de leeftijd van 1-5 jaar en door besmette voorwerpen.  

Behandeling Symptomatisch, acyclovir 
 

Herpes zoster-varicella infectie 
Re-activatie van Varicella zoster virus. 
branderigheid en pijn in een bepaald dermatoom, typisch halfzijdig gelocaliseerd 

Behandeling anti-virale therapie ter verkorting van de klachten 
 

Eczema herpeticum   
Eczeem in combinatie met een herpes simplexvirus. 
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Verrucae (wrat) 

Verrucae vulgaris: Behandeling: salicylzuurhoudende externa 
Verruca seborrhoica (ouderdomswrat) vettig aanvoelende zwarte tot bruinige 
vlakke wrat op de huid. 
Nodus, hyperpigmentatie, hyperkeratose, vaak op romp en gelaat 
Behandeling  Excochleatie (uitlepelen) en cryotherapie 

DD Basaal cel carcinoom: glanzend, nodulair met teleangiectasieen, 
niet wratachtig 

Naevus: niet op oude leeftijd 
Keratoacanthoom: snel groeiend, keratotisch centrum, bolvormig 

 
Mollusca contagiosa (waterwratten) 
 Glanzende parelmoerachtige verhevenheden 

Papels en erytheem, komt zelden bij volwassenen voor (denken aan HIV) 
Behandeling Afwachtend. 

 
Pityriasis rosea   
 Voorafgegaan door virusinfectie 

een enkele centimeters grote, helderrode, aan de rand schilferende plek, 
meestal op de borst of rug. In de dagen erna ontstaan vergelijkbare plekken 
over de rest van de romp, armen en benen. Het patroon van de iets ovale 
vlekken in de richting van de huidlijnen heeft op de rug vaak iets weg van de 
doorbuigende takken van een sparreboom. De plekken jeuken soms licht, maar 
geven meestal weinig klachten.  
Behandeling  De klachten verdwijnen na enkele weken (2-8) weer vanzelf. 

 
Condylomata acuminata (genitale wratten) 

Verwekker Humaan Papilloma Virussen (HPV) 
Onderzoek Bloemkool bij cryo. 
Behandeling Cryo/Wartec 

 
Harige leukoplakie   

Dikke witte plekken op het slijmvlies van de mond of op de tong. Harige 
leukoplakie is een menginfectie van Candida en het Epstein-Barr-virus; komt 
met name voor bij aids-patiënten (ptn met verminderde afweer). 

 
Schimmel-en gistinfecties 
 
Candidiasis   
Candida albicans is een gist in het maag-darmstelsel en de tractus urogenitalis en 
indien immuungecomprimiteerd gaat deze gist soms 'overgroeien' en is er sprake van 
candidiasis. Het kan dan last veroorzaken in bijvoorbeeld de mond, maar ook ter 
hoogte van de genitalia.  
 

Vaginale candidiasis  
Fluor vaginalis, vaginale jeuk/branderigheid waardoor dyspareunie. 
Erythemateuze vaginawand, dikke witte fluor vaginalis. Niet homogene, 
brokkelig witte, witgele fluor. PH <4.5, reukloos, aminetest negatief. 
Vulvair erytheem en zwelling en minimale squamae. Uitlokkende 
factoren zijn diabetes en behandeling met AB. 

Onderzoek KOH preparaat (bij verdenking candidiasis of balanitis, fluor met 
KOH, bij candida gramkleuring, pseudohyfen). 

Behandeling Antimycotica lokaal – miconazol 
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systemisch - fluconazol 150mg p.o. eenmalig, 
partnerbehandeling alleen als partner klachten 
heeft.  

 
Pityriasis versicolor  (= letterlijk: meerkleurige schilfering)  

Op de romp, met name de rug, zijn meestal vele kleine ronde of 
ovale plekjes te zien met aan de rand vaak een zeer lichte 
schilfering  

Verwekker Pityrosporon ovale. 
Onderzoek KOH preparaat (spaghetti en meatballs) en een woodse lamp. 

Pityriasis versicolor kan zowel hyper- als hypopigmentatie geven.  
 Behandeling Anti-roosshampoo. 
 
Mycide (ide-reactie) Eczeem als reactie op huidcontact met schimmel aan de voeten 

of in de vagina. Het eczeem wordt dan mycide genoemd 
 
Parasitaire infecties 
Scabies (schurft)  

Symptomen  Sinds 4 weken jeuk over gehele lichaam mn ’s avonds en ’s 
nachts, prurigo-achtig beeld met excoriaties mn 
zwembroekgebied, polsen en vingers liniaire afwijkingen. 
Allergische reactie op de mijt en de uitwerpselen daarvan 

Verwekker  Mijt.  
Onderzoek KOH-preperaat/microscopie KOH preparaat: alleen bij mycose of 

scabies 
behandeling Loxazol-crème   

alle huisgenoten behandelen (met wie intensief contact is) 
 
Pediculosis pubis Innesteling van phthirus pubis (schaamluis/platjes) in de huid 

(vooral bij schaamhaar). 
Symptomen Jeuk. Kan zijn overgebracht bij seksueel contact, delen van 

kleding of handdoek. 
 Behandeling Malathion, permetrine. 
 
Pediculosis capitis  Innesteling van hoofdluis. 
 Symptomen Jeuk. 

Behandeling Omgeving schoonmaken, kleding, stoelleuningen etc. Kammen 
en malathion. 

 
Vlooiebeten  
 Symptomen Jeukende papel. 
 Behandeling Afwachtend, ontvlooien huis(dieren). 
 
Prurigo simplex infantum parasitaria   

Jeuk met huidafwijkingen (pruritus: jeuk) 
(strophulus, lichen urticatus)  

 
Sexueel overdraagbare aandoeningen  
 
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, veroorzaakt door het Human  

Immunodeficiency Virus. AIDS remt normale werking van het immuunsysteem 
(m.n. T-helpercellen), waardoor een ordinaire longontsteking o.i.d. dodelijk kan 
zijn voor een aids patient.  
Symptomen Incubatietijd verschilt van 2 tot meer dan 10 jaar. De 

verschijnselen zijn moeheid, nachtzweten, gewichtsverlies, 
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koorts, diarree en kortademigheid bij een vergevorderde hiv-
infectie. De diagnose aids wordt gesteld als een oppertunistische 
infectie optreed. 

Behandeling Hiv-remmers; anti-retrovirale middelen. 
Prognose Niet iedereen met hiv krijgt aids, dit is erfelijk en door blootstelling 

bepaald. Ook het op tijd beginnen met hiv-remmers is gunstig 
voor de prognose. De middelen worden steeds beter en mensen 
met hiv kunnen steeds beter oud worden. Interacties tussen hiv 
en andere soa´s zijn bij aanwezigheid van een soa het 
makkelijker oplopen van hiv en als een persoon hiv en een 
andere soa (m.n. syfilis) heeft, hiv besmettelijker is voor een 
ander. Bij mensen met een soa kan hiv ernstiger verlopen, 
vanwege een gecomprimiteerd immuunsysteem. 

 
Gonorroe  

Kliniek: Mannen: incubatie 2-5 dagen, pijnlijke mictie, pus uit urethra (druiper). 
Vrouwen: ‘romige’ vaginale fluor, pijn bij plassen. 
Infectie met N. Gonorrhoeae, m.n. urethraslijmvlies van de man en het 
slijmvlies van de cervix. Proctitis kan voorkomen. Bij orale sex kan 
tonsillitis voorkomen. 

Complicatie Salpingitis (ontsteking eileider, kan leiden tot onvruchtbaarheid), 
endometritis, sepsis, artritis. 

Onderzoek Uitstrijkje  direct gram preparaat (methyleenblauwkleuring,  
gramkleuring) en  
kweek: veel leuko’s + intracellulair diplococcen 
(rode gramkleuring) 

Behandeling  Ceftriaxon, cefotaxim i.m. 
Aanvullend onderzoek naar syfilis en HIV geindiceerd. 

 
Infectieuze hepatitis   
Herpes genitalis  Pijn bij het plassen, rode uitslag schaamstreek, misselijk, koorts, 

erytheem en erosies. Pijnlijke vesikels in geslachtsgebied. 
Man:  urethritisklachten, op contactplaats in een groepje gelegen 

vesikels, eerst helder, later pustuleus, op de slijmvliezen snel 
erosief en ulceratief. In de eerste week vaak verschijnselen van 
algemeen ziek zijn, koorts, lichtschuwheid, hoofdpijn, spierpijn.  

Vrouw: pijn, jeuk, dysurie, afscheiding urethra en of vagina. Op 
contactplaats in een groepje gelegen vesikels, eerst helder, later 
pustuleus, op de slijmvliezen snel erosief en ulceratief. In de 
eerste week vaak verschijnselen van algemeen ziek zijn, koorts, 
lichtschuwheid, hoofdpijn, spierpijn. 

Onderzoek Tzanck test: epitheelcellen nodig voor krabsel van vesikelbodem 
of erosie. Giemsa-gekleurd uitstrijkpreparaat met meerkernige 
reuzencellen 
PCR (vesikelvocht voldoende). 

Behandeling Valaciclovir 2dd500mg 5-10dgn, grote kans op recidieven 
de antivirale middelen grijpen in op het enzym ‘DNA polymerase’. 
Het Herpes virus kan ook herpes encephalitis, herpes 
neonatorum, herpes keratitis, herpes pharyngitis en koortslip 
(herpes labialis) veroorzaken. 

 
Chlamydia-infecties  Chlamydia trachomatis 

man:  prikkelend gevoel in de urethra, dysurie en een waterig mukeus 
ecoulement, 25% symptoomloos. Complicaties: opstijgende 
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UWI’s (urineweg infecties). Proctitis bij homosexuelen, door 
digitale overdracht conjunctivitis.  

Vrouw: 50% symptoomloos, dysurie en pollakisurie,  
complicaties: endometritis, salpingitis, infertiliteit, PID (pelvic 
inflammatory disease) 

Onderzoek Uitstrijkje en kweek 
Behandeling Antibiotica. Direct behandelen ivm complicaties 

Azitromycine 4 x 250mg eenmalig per os, doxycycline 2dd100mg 
7 dagen. 
Aanvullend onderzoek naar syfilis en HIV geindiceerd. 

 
Niet specifieke urethritis   

Symptomen Pijn bij mictie, frequente mictie. 10-15% heeft geen 
verschijnselen. Zelden breidt de infectie zich uit naar de testis, 
epididymis (man) of leidt tot PID (vrouw). 

Onderzoek Vocht van plasbuis microscopisch bekijken, extra uitstrijkje i.v.m. 
chlamydia. 

 Behandeling Antibiotica. 
 
Syfilis (Lues) Treponema pallidum. Papel -> ulcus -> exantheem/ 

hoofdpijn -> neurolues = aantasting van zenuwstelsel. 
7 dagen, maculopapuleuze niet jeukende huidafwijkingen, 
handpalmen, voetzolen, perianaal. 

Onderzoek Donkerveld microscopie perianale plaque. 
Serologisch onderzoek op syfilis. 
 Hoge TPHA en CDRL  actieve infectie. 
Biopsie voor histopathologisch onderzoek. 

Behandeling Benzathinebenzylpenicilline 2,4 ME i.m. eenmalig. 
 
Ulcus molle   (zachte zweer)  

Symptomen  Pijnlijke ulcera met onregelmatige rand. 
Verwekker  H. ducreyi. 

 Onderzoek Kweek/uitstrijkje. 
Behandeling ceftriaxon. 

 
Lymphogranuloma venereum 
Ontsteking van de lymfeklieren  

Symptomen   
Een voorbijgaande pijnloze blaas op de geslachtsorganen, lymfeklieren 
aangedaan in lies (man) of bekken (vrouw). De klieren scheiden pus af. 
Littekenvorming kan optreden bij openingen waar pus door huid is 
uitgescheiden. Littekenweefselvorming en afsluiting van lymfevaten kan 
leiden tot zwelling van genitalia. Zelden breid de infectie zich uit naar 
ogen, gewrichten en hersenvliezen.  

Verwekker  Chlamydia trachomatis  
Behandeling  Antibiotica, vaak tetracycline en erytromycine. 

 
Granuloma inguinale  
trichomoniasis   
Symptomen Hevige jeuk en slechte geur.  

(DD: candida albicans, chlamydia, bacteriele vaginose) 
Vrouw: Slecht riekende fluor vaginalis, erythemateuze vaginawand met 
slecht riekende schuimende fluor. Subjectief irritatie jeuk en pijn 
Mannen: Soms asymptomatisch. 
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Homogene, dunne, geel geel-groene fluor vaginalis, vaak 
gasvorming, vaak erytheem, soms petechien en aardbei cervix, 
pH > 4.5, onwelriekend, positief fysiologisch zout preparaat. 

Onderzoek Fysiologisch zout preparaat (bij verdenking BV of trichomonas) 
positief bij protozoa met flagellen. 

Behandeling metronidazol 4x500mg p.o. eenmalig. 
 
Bacteriële vaginose  (Gardnerella vaginalis) bacteriële overgroei door verstoring van 

de pH in de vagina.  
Symptomen Jeuk, irritatie, overmatige afscheiding en visachtige geur. 

Slecht riekende fluor vaginalis, verder geen klachten 
Homogene witgrijze fluor (soms gasvorming). 

Onderzoek Fysiologisch zout preparaat (zie trichomonas, bij BV clue cells). 
Gram kleuring ( positief, clue cells). 
Aminetest . 

Behandeling Antibioticum metronidazol 4x500mg p.o. eenmalig, behandeling 
partner alleen bij recidiverende klachten.  

 
Geslachtziekte met fluorklachten 
 bacteriele vaginose, chlamydia, gonorroe en trichomoniasis 
 
 
Bulleuze dermatosen 
 
pemphigus vulgaris  (blaarvormende autoimmuunziekte) 

Symptomen Op de huid, het mondslijmvlies (mucosa) en het vaginaal 
slijmvlies bevinden zich in het begin meerdere blazen (bullae) die 
na verloop van tijd openbarsten, gaan bloeden en korsten 
vormen. 
Geen pral gespannen bullae maar erosies met crustae, erosies in 
de mond, Nikolsky fenomeen; 
I     Op intakte huid ontstaat blaar met wrijven,  
II Bestaande blaar kan richting gezonde huid toe 

verschoven worden. 
Onderzoek Huidbiopt: splijting epidermis, kleuring van IgE laat IgE in de 

epidermis zien. Autoantilichamen in het serum, de hoogte 
equivalent aan ziekte activiteit. 

Behandeling Hoge dosissen corticosteroïden, immuunsuppressiva. 
 

parapemphigus (letterlijk: “lijkend op pemphigus”) 
Blaarvorming nav auto-immuunreactie. 

Symptomen Voornamelijk optredend boven 60e levensjaar. Op de huid en 
mondslijmvlies. 

 Behandeling Prednison. 
 
Dermatitis herpetiformis  

Symptomen Een chronische ziekte met symmetrische, jeukende, barstende, 
gegroepeerde blaasjes en papules. Het is geassocieerd met 
gluten-sensitieve enteropathie en IgA immuun complexen onder 
de epidermis. 

 
Toxische epidermale necrolyse (Necrolyse is necrosis en loslaten van weefsel). 
 
Ziekte van Stevens-Johnson  

Erytheem, macula, erosies. 
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Symptomen Subepidermale blaar, epidermis laat los van basale membraan. 
Beide veroorzaakt door medicatie; AB, diuretica, pijnstillers als 
NSAID’s 

Complicaties  Vocht en warmte huishouding raakt verstoord. Infectiekans. Ook 
slijmvliezen van mond keel en ogen kunnen aangedaan zijn. 

Verschil  Het percentage lichaamsoppervlak wat is aangedaan: S-J: 10-
30%, TEN >30% 

Behandeling Staken medicament. 
Corticosteroïden. 
Vocht-, electrolyten- en warmtehuishouding reguleren. 
Infectiepreventie door barrière verpleging. 
Oogheelkundige therapie. 

 
(Pseudo)allergieën 
Urticaria Na brandnetel of insectenbeet; heftig jeukende kleine of grote 

bultjes. Roodheid, zwelling. Ontwikkelen binnen 30 minuten en 
trekken binnen een dag weg. 
Mogelijke factoren: brandnetels, koude, warmte, zonlicht, 
voedsel, geneesmiddelen, insektensteken, druk. 
Urticaria zijn vrijwel altijd allergisch van aard. Bij het ontstaan van 
urticaria speelt histamine een belangrijke rol. 

Onderzoek Geen. 
Behandeling Geruststelling, medicamenteuze behandeling (antihistaminica, 

prednison, locale jeukstillende middelen). 
 
Angio-oedeem Bij urticaria is sprake van lokaal verhoogde vaatdoorlaatbaarheid 

en vasodilatatie, waardoor oedeem in de bovenste dermis 
ontstaat. Dit oedeem kan zich uitbreiden naar de diepe dermis en 
subcutis. Ditzelfde kan gebeuren in de slijmvliezen, dan heet het 
angio-oedeem. 

 
vasculitis allergica   
 
Genetisch bepaalde aandoeningen 
Psoriasis Witte huidschilfers op rode plekken huid. 

Kalknagels en huidafwijkingen. Afwijkingen vaak symmetrisch: 
erytheem, squamae, papels en goed begrensde plaques, vaak 
op ellebogen, knieën, sacrum en behaarde hoofdhuid.  

Nagels Putjes, gelige verkleuring. olievlekfenomeen, distale onycholysis 
(loslaten nagel), subunguale hyperkeratose.  

Plaques 1. De plaques zijn duidelijk afgebakend, de overgang naar de 
onaangedane huid is scherp begrensd. 
2. Het oppervlak bestaat uit niet goed met elkaar 
samenhangende zilver-witte schilfers. 
3. Onder de schilfers vertoont de huid een glimmende, 
homogene roodheid. 
4. Als men over een dergelijke plek krabt, laten de huidschilfers 
op een kaarsvet-achtige manier los waarbij kleine 
bloeddruppeltjes op de rode huid verschijnen. Dit is het 
zogenaamde teken van Auspitz, en is diagnostisch van belang, 
omdat men daarmee andere aandoeningen, zoals eczeem, kan 
uitsluiten. 

Onderzoek Bij klassiek beeld, geen onderzoek nodig, zo nodig een biopsie. 
  Histologische bevindingen: 

• Parakeratose 
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• neutro’s in het epitheel 
• verlengde retelijsten 
wijde vaatjes. Rondkernig (of lymfocytair) infiltraat in de bovenste 
dermis (celtypen in het rondkernig infiltraat zijn plasmacel, 
lymfocyt en de histiocyt) 

Behandeling Klasse III-IV corticosteriod zalf. 
  Teerpreparaten. 

 
Ichthyosis 

Symptomen  Droge huid met ´schubben´. 
Congenitale aandoening van keratine, gekarateriseerd door non-
inflammatoire droge en vissenschub-achtige huid, vaak 
geassocieerd met andere aandoeningen m.b.t. lipide 
metabolisme. 

 
Acne   
Jeugdpuistjes. Overmatige talgproductie -> verstopte talgklier. 
Chronische ontsteking van de talgklierfollikel, gekenmerkt door het voorkomen van 
comedonen (mee-eters), erythemateuze papels, infiltraten en pustels.  
Pathogenese Vaak door: 

• toegenomen sebumproductie,  
• hyperkeratose en obstructie van de talgklieruitvoergang, 
• bacteriële kolonisatie van de talgklier en een ontstekingsproces rond de 

talgklierfollikel.  
 

Zorgt voor psychosociale morbiditeit en verdiend derhalve behandeling.  
Behandeling - AB gedurende enkele maanden (tetracycline of erytromycine). 

- Diane pil (bij vrouwelijke patient) 
Locale antibiotica en keratolytica (verwijdert opperhuid), AB of 
isotretinoine oraal igv slechte verbetering of acne conglobata.  
Isotretinoine: remt de talgklierproductie, remt ontstekingen, remt 
comedovorming. 

Bijwerkingen: Teratogeen en depressie, droge lippen, droge slijmvliezen en huid. 
 
Een comedone is een meeëter; een afgesloten talgklieruitgang waardoor ophoping 
ontstaat van talg. 
In een pustel is de haarfollikel ontstoken en zitten neutrofiele granulocyten. 
 
Huidafwijkingenbij interne aandoeningen 
Pruritus bij interne aandoeningen  pruritus = jeuk 

 
Dermatosen bij diabetes  

Xanthomen

Oorzaken  'essentiële' inborn errors of metabolism, abnormaal aanbod 
lipiden 

  Intracellulaire vetophoping in de dermis –> gele-geelbruine 
huidverkleuringen 

 
Dermatosen als 'skin-marker' interne maligniteiten  

 
Haaruitval t.g.v. interne aandoening  

Auto-immuun aandoeningen 
Dermatomyositis een reumatische bindweefselaandoening, een systeemziekte, 

waarbij de huid en de spieren langzaam worden aangetast door 
ontsteking en verlittekening. 
Papels van Gottron op de handen 
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Periunguale teleangiectasieen 
Heliotroop oedeem rond de ogen 
Jeuk en fotosensitiviteit 
Moeheid en malaise 
Proximale spierzwakte 
Associatie met maligniteit 

 
sclerodermie morphaea  

Scleroderma Verdikking en verharding van de huid, veroorzaakt door nieuwe 
collageen formatie, waarbij atrofie van follicles optreedt. 
Scleroderma kan zich progressief systemisch (systemische 
sclerose) of gelokaliseerd (morphea) manifesteren. 

Morphea Huidlesies gekarateriseerd door verharde plaques met een gele-
witachtige kern met een roze halo.  

Systeemsclerodermie  
 
Lupus erythematodes Groter wordende rode huidafwijking. Auto-immuunziekte waarbij 

aanvallen van ontstekingen van gewrichten, pezen en andere 
bindweefsels en organen optreden. 

Afwijkingen:  Erythemateuze plaques, bescherpe begrenzing en centrale 
atrofie en folliculaire plugging, kan fotosensitief zijn. 

DD: Eczeem: niet scherp begrensd 
Epidermomycose: geen randschilfering, scherp begrensd 
Granuloma anulare: geen atrofie 

Onderzoek Huidbiopsie (dunner worden van adnexen, lymfocytair infiltraat, 
vasodilatatie), bloedonderzoek,  
bij klachten: ECG, X-thorax 

Behandeling Corticosteroïden bijwerking huidatrofie, in algemene zin:  
katabolisme, Cushing 

 Antimalaria middelen bijwerking oogafwijkingen, 
maagdarmklachten.  

        bloedbeeldafwijkingen 
 
SLE (bij 4 criteria spreekt men van SLE):  cutane LE  fotosensitiviteit 

orale ulcera  arthritis 
serositis (ontsteking sereuze vliezen hart 
en longen) 
nefritis   psychose 
anemie-trombopenie-leukopenie 
ANA, ds-ANA 

Behandeling  Locale steroïden, bijv klasse III, antizonnebrandmiddelen 
adviezen voor zonbescherming, antimalariamiddelen. 

 
 
Papuleuze dermatosen 
Granuloma annulare 

Langzaam progressieve afwijkingen, niet jeukend. M.n. op dorsale zijde 
handen, voetruggen en oren. 
Histopathologisch: granulomen met centrale necrobiose, voorkomen van  
meerkernige reuscellen, voorkomen van eosinofiele granulocyten. 

 
Lichen (ruber) planus Lichenificatie = vergroving van het huidrelief 

Lichen planus is een sterk jeukende ontsteking van de huid die 
gepaard gaat met rode bultjes.  

Voorkeurslocatie Buigzijde van polsen en onderarmen, de nek, het gebied 

http://www.takecarenow.nl/joho�


Voorbereidingspakket Oogheelkunde (inclusief oefentoets)  

 
Jouw zorgverzekering zo geregeld? Goedkoop, gemakkelijk en helemaal online. Kijk op www.takecarenow.nl/joho    

o 

rond het heiligbeen en de geslachtsorganen en de enkels. 
Afwijkingen  Kleine, in groepjes voorkomende baksteenrode, afgeplatte 

papels (bultjes) van enkele millimeters groot.  
Witte lijntjes kunnen op papels zichtbaar zijn. Dit patroon worden 
de striae van Wickham genoemd. 

Behandeling Corticosteroiden   Bijvoorbeeld betamethasonvaleraat 
(=klasse 3 =sterk werkend). 

Kan als bijwerking atrofie, huidinfecties, 
couperose en sneller blauwe plekken 
geven. 

Een occlusief verband versterkt de werking van het 
corticosteroïd tgv een verhoogde penetratie van het 
stratum corneum. 

 
Enkele reactiepatronen 
Erythema nodosum 
Erythema exsudativum multiforme  schietschijflaesies, vaak door herpes of 
geneesmiddelen. 

  

Sarcoïdosis   
 
Fotodermatosen 
 
Toxicodermieën/ geneesmiddelenreacties  
Geneesmiddelen reactie/ latexallergie 

Na verdoving met lidocaine urticariele huidafwijkingen en een 
opgezwollen tong. 

Onderzoek Bij verdenking hierop kan specifiek IgE tegen latex en skin prick 
testen met latex en lidocaine gedaan worden. Mensen met latex 
allergie kunnen daarbij ook allergisch zijn voor kiwi, banaan, 
boekweit en avocado. Als adviezen krijgt patiënt om latex te 
vermijden, info over latexallergie bij zich te dragen, de tandarts in 
te lichten en om kruisreagerende voedingsstoffen te vermijden.  

 
Voedselallergie bij kind   

Symptomen Galbulten, heesheid, benauwdheid, braken, diarree en 
bewustzijnsverlies. 

Onderzoek  Bepalen specifiek IgE in serum, skin prick test, dubbelblinde 
placebo gecontroleerde provocatie test, open provocatietest. 
Provocatie testen zijn conclusief, IgE en skin prick testen niet. 
Een voedselallergie is een reactie van Cell en Coombs type I  
huidpriktest 

 noodset antihistaminicum 
   prednison 
   adrenaline 
 
Allergie haarverf Jeukend eczeem voorhoofd, op de oren en in de nek. 

Diagnose  Plakproeven: om vertraagde contactallergie of type IV allergie 
aantonen. 
Totaal IgE: verhoogd bij atopische constitutie. 
Skin prick testen: alleen bij type 1 allergie (pollen, huisstofmijt 
enz). 
KOH preparaat: alleen bij mycose of scabies. 

 
Locale reactie op een wespensteek 
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Kan medicamenteus behandeld worden d.m.v. antihistaminica of 
prednison 
Medicamenteuze behandeling (antihistaminica, prednison of 
expectatief, afhankelijk van de ernst) en preventieadviezen. 
 

Wespengifallergie  
Symptomen Rode bulten, zwelling, misselijkheid, braken. Doorverwijzing is 

noodzakelijk, preventieadviezen moeten gegeven worden en een 
noodset meegegeven.  

Onderzoek skin prick test, bepalen specifiek IgE 
Behandeling Noodset (epipen, antihistaminica, corticosteroiden), 

immunotherapie met wespengif. 
 
 
Benigne huidafwijkingen 
Lipoom  Goedaardige woekering van adipocyten meestal op armen benen 

of romp, rest normaal.  
 Behandeling Excisie 
 
Xanthoom Intracellulaire vetophoping in de dermis –> gele-geelbruine 

huidverkleuringen. 
Oorzaken  'Essentiële' inborn errors of metabolism, abnormaal aanbod 

lipiden. 
 

Xanthelasmata is een type xanthoom  
gelige plaque ooglid, stapeling van lipides in de huid.  
LDL, HDL, cholesterol bepalen. Bij 50% van de patiënten met 
xanthelasmata aan de oogleden is het cholesterol en/of LDL 
verhoogd. 

Behandeling  Chirurgie, CO2laser, etsen.  
DD:  Verruca seborrhoica: vettig aanvoelende zwarte tot bruinige 

vlakke wrat op de huid. 
Vitiligo: scherp begrensde depigmentatie van de huid zonder 
verandering van textuur. 
Lipoom: goedaardige woekering van adipocyten meestal op 
armen benen of romp, rest normaal.  

 
Keloïd Abnormale toename van littekenweefsel in de huid. Ontstaan na 

verbranding, groeit niet en gevoelig bij aanraking. Ontstaat met 
name op knie, elleboog en presternaal. Kan spontaan ontstaan 
als na trauma, mn op plaatsen met veel rek. 

Behandeling Intralesionale corticosteroiden. Chirurgie gecontraindiceerd, dit 
maakt het erger.  

Verschil hypertrofisch litteken: deze is zacht en soepel en geeft weinig hinder. 
Strikt in het gebied van het litteken en mogelijke regressie. 

 
Neurofibroom Goedaardig bindweefselgezwel dat uitgaat van bindweefsel in 

zenuwvezels Huidafwijkingen verspreid over gehele lichaam, 
macula en tumor 
Neurofibromen (deurbelfenomeen; bij palpatie kunnen deze 
gemakkelijk dieper in de huid worden gedrukt), cafe au lait 
vlekken (6 of meer). 

 
Café au lait vlekken letterlijk: “koffie met melk vlek “, dit duidt op de kleur. 

Goedaardige “moedervlek”. 
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Lentigo simplex Egaal en licht gepigmenteerde, scherp begrensde plakken of 

plekjes die in de verouderende huid vaak optreden, met name in 
het gelaat en op de rug van hand en onderarm, die veel aan 
zonlicht zijn blootgesteld. 
Scherp begrensde gehyperpigmenteerde macula van 3-5 mm, te 
beschouwen als epidermale melanocytaire naevi.  
Kan overgaan in kwaardige cellen -> lentigo maligna 

 
Naevus naevocellularis De moedervlek. 

3 criteria nodig: 
groter dan 6mm, slechte begrenzing, asymmetrie, roodheid, 

 meerdere kleuren 
Behandeling Expectatief (de kans dat een naevus dysplastisch ontaardt is 

zeer klein) 
  sommige kunnen maligne overgaan tot melanoom. 

 
De congenitale naevus is afkomstig uit de melanocyt. Deze zorgt voor 
pigmentproductie, waardoor bescherming van DNA tegen zonlicht kan plaatsvinden. 
 
Pigmentstoornissen Pityriasis vitiligo 

Macula en erytheem door pityrosporon ovale 
Onderzoek KOH preparaat (spaghetti en meatballs) en een woodse lamp. 

Pityriasis versicolor kan zowel hyper- als hypopigmentatie geven.  
 
Haemangioom   
Naevus flammeus (wijnvlek) 

Capillaire malformatie in de huid, vaak in het gebied van de n. 
trigeminus, Teleangiectasieen, regressie zeldzaam, 

Behandeling Lasertherapie geeft in 40-70% van de gevallen verbetering. 
    
Verruca seborrhoica Vettig aanvoelende zwarte tot bruinige vlakke wrat op de huid. 
 
Premaligne en maligne huidafwijkingen 
ziekte van Bowen (keratosis actinica) Langzaam groeiend vroeg stadium van 

huidkanker (type plaveiselcelcarcinoom) die gepaard gaat met 
chronische ontstekingskenmerken (roodheid, schilfering en soms 
jeuk). 

Symptomen Plaatselijk hevige jeuk en een rode, schrijnende, soms 
bloedende plek in de huid. 

Onderzoek Biopsie. Indien recidieven, excisie. 
Behandeling Cryotherapie. 

 
Bowen heeft nog geen infiltratieve ingroei in de dermis, het plaveiselcelcarcinoom wel. 
M. Bowen is een (premaligne) voorstadium van het plaveiselcelcarcinoom en kan zich 
in de rand van een plaveiselcarcinoom bevinden. 

 
Ziekte van Paget Schilferige rode huiduitslag op de tepel en soms op de 

donkergekleurde huid rond de tepel. 
 
Lentigo maligna Lentigo = zonnevlek. Zeer algemene, goedaardige 

gepigmenteerde huidafwijking die optreedt bij mensen van 
middelbare tot oudere leeftijd. 

In feite is het lentigo maligna het laatste stadium vóór melanoom, de meest 
kwaadaardige vorm van huidkanker. Een lentigo maligna 
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onderscheidt zich van een gewone lentigo door een wisselende 
en grillige pigmentatie. 

 
Keratosis actinica  Zonlichtbeschadigingen, meestal kleine, veelal ruw aanvoelende 

verhoornde plekjes van de huid. 
Behandeling Cryotherapie. 
 

Leukoplakie/leukokeratose witte slijmvliesverandering in de mond die niet 
afschraapbaar is en die na het wegnemen van de oorzaak blijft 
zitten. Bij ongeveer 5% van de leukoplakieën, in een periode van 
5 jaar, gaat de slijmvliesverandering over in kwaadaardige 
afwijking, bijvoorbeeld een plaveiselcelcarcinoom. 

 
Lichen sclerosus et atrophicus Huid wordt dunner (atrophicus) of dikker 

(sclerosus), wit (lichen) en glanzend wordt. Het komt het meest 
voor aan de vulva (lichen sclerosus et atrophicus vulvae). Deze 
glanzende witte plekken op de huid voelen vast en strak aan. 

 
Carcinoma basocellulare  

Superficieel basaal cel carcinoom (BCC): deze vorm wordt ook wel het 
romphuid type of erythemato-squameuze type genoemd, m.n. op jonge 
leeftijd bij mensen met rossig uiterlijk (blond/rood haar, sproeten) 
overmatige zonexpositie. 

Symptomen  ronde scherpbegrensde nodus,  
glanzend opgeworpen randje waarin teleangiectasieën zichtbaar 
zijn, het centrum van de nodus toont ulceratie en is bedekt met 
een bloedkorstje. Crustae, erytheem, squamae, erosie. 
Progressieve niet jeukende huidafwijking op de rug. 

 Onderzoek Incisie biopsie, histopathologisch onderzoek. 
Behandeling  Cryotherapie en chirurgie. 

 Histopathologische varianten  compact 
      sprieterig 
      superficieel 
 
Carcinoma spinocellulare Lokalisatie: overal, vooral op zon ge-exposeerde 

gebieden, m.n. op gelaat, oor, onderlip, handrug, maar ook op 
genitaliën. 

 
Maligne melanoom Jeukend plekje op de rug, meerdere kleuren, asymmetrische 

groei, wisselende begrenzing. 
Behandeling Excisie biopt met 2mm ruimte; (re-excisie; sentinel-node-

procedure). 
Risico factoren Licht huidtype, dysplastische naevus, lentigo maligna, 

melanoom in familie 
Superficieel melanoom 
Nodulair 
Lentigo maligna melanoom 
Acrolentigineus melanoom 

 
Breslow dikte De dikte van de tumor vanaf de granuleuze laag van de 

epidermis of vanaf de geülcereerde laag tot aan de allerdiepste 
tumorcel. De Breslow dikte kan gebruikt worden als indicator 
voor de prognose en behandeling.  
 

 Belangrijke prognostische factoren Breslow-dikte. 
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      Ulceratie. 
      Aanwezigheid satellieten of metastasen. 
 
Albino’s kunnen ook melanomen krijgen. Ze hebben namelijk ook melanocyten en die 
kunnen maligne ontaarden. Ze missen echter een enzym dat betrokken is bij de 
productie van melanine (=huidpigment). Onder invloed van de zon neemt de 
hoeveelheid pigment toe doordat de pigmentcellen dan meer pigment doorgeven aan 
andere cellen in de huid. 
 
maligne lymfomen van de huid  
 
huidmetastasen van interne tumoren  
 
Kaposi-sarcoom  Rode of paarse vlekken op onderhuidse weefsels en/of de 

slijmvliezen van de mond, neus en anus. Vooral bij HIV/ 
immuungecompromiteerde patiënten. 

 
Afwijkingen van haren 
Alopecia areata Kale plekken op hoofd, baardstreek, armen en benen (alopecia), 

structuur van nagels veranderd. 
Behandeling Geen goede behandeling, locale corticosteroiden 

Spontaan herstel, langzame progressie, beloop en remissies en 
exacerbaties, slechte prognose bij aanvang op jonge leeftijd, 
atopische constitutie en alopecia generalisata. 

 
Hirsutisme  Overbeharing 
 
Flebologie en proctologie 
Ulcus cruris, veneus en arterieel  

Erytheem (vurige roodheid), ulcus (ulcus cruris maleolus medialis 
met geel/zwart beslag), atrofie (witte atrofische huid arealen)  
Veneuze insufficiëntie is vaak als oorzaak aanwijsbaar.  

Onderzoek Een veneuze doppler is dan geïndiceerd om insufficiënte 
perforerende venen op te sporen. Een enkel-arm-index om de 
arteriële circulatie te bepalen. Glucose bepaling om de diabetes 
goed in te stellen. 

Behandeling compressie: veneuze insufficiëntie verminderen, patiënt mobiel 
houden. AB alleen bij systemische verschijnselen, geen bedrust, 
patiënt moet mobiliseren. Diuretica alleen bij hartfalen.  

 
Decubitus 
 
Veneuze insufficiëntie, varices  
 
Lymphangitis  Ontsteking van de lymfevaten 
 
Fissura ani pijnlijk kloofje in de anus. scherpe pijn tijdens of na de stoelgang, 

vaak met wat bloedverlies. 
Behandeling zalf, ontlasting zachter maken 
 Chirurgie sluitspier inknippen; sfincterotomie 
 

Hemorroïden uitstulping van het slijmvlies van het rectum. Geeft rectaal 
bloedverlies en loze aandrang en een propgevoel 

Behandeling hemorroïdectomie; afbinden van overtollig slijmvlies met kleine 
rubberen ringetjes. 
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Importziekten 
Lepra    
Leishmaniasis cutanea  
 
Psychodermatologie 
Pruritus psychogenicus  
Dermatitis artefacta  
Zoönosewaan 
Parasitofobie 
Trichotillomanie 
Hyperhidrosis 
Erytrofobie 
 
Overige 
Brandwond  
Insektebeet 
Fissura mamillae  
Winterhanden/-voeten  
 
Pellagra Over grote delen van het lichaam verspreide schilfering en 

jeukende roodheid. Komt veel voor in ontwikkelingslanden. 
 Deficientie van vitamine B2 en B3. 
 Juist de huid wordt getroffen; snel delende cellen, energie 

gebrek. 
 
Rosacea  Erytheem op wangen, de neus, de kin en het voorhoofd. 
   Erytheem, teleangiëctasieën, papels of papulopustels (puistjes) 

roodheid wordt erger na eten van gekruide spijzen en 
alcohol 

 Behandeling Metronidazol in crème (=antibioticum). 
Géén corticosteroiden want dit verergert de verschijnselen van ` 

  rosacea. 
 
Kalknagel (schimmelnagel)  bruin verkleurde  teennagel door invasie van schimmel 
  predisponerende factoren DM  

slechte perifere circulatie  
nageltrauma 
stoornissen in afweer 

Onderzoek KOH-onderzoek of kweek 
Behandeling Orale antimycotica gedurende 3 maanden 
 

Dermatomycose Scherpbegrensde ronde plek. Jeuk. Randgebied verheven. 
   Roodheid, schilfering en papels. Centrale genezing. 
 Onderzoek KOH-preparaat 
 Behandeling antimycoticum lokaal 

Verwekker  meest waarschijnlijke eukaryoot met als kenmerkend 
bestanddeel van de omhulling (galacto)mannaan 

 
Tinea pedis  zwemmerseczeem 
 onderzoek KOH-preparaat  
 behandeling lokaal antimycotica (miconazol). Minimaal 4 weken. 
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EFFLORESCENTIES 
  

Atrofie Afname van volume der huidsamenstellende elementen (verdunning v.d. huid 
met verdwijnen van adnexen), plooibaar als sigarettepapier, doorschemeren 
van vaten. 

Bulla Als vesicula, maar > 1 cm, subcorneaal, intra-epidermaal of subepidermaal. 
Carbunkel Conglomeraat van furunkels (negenoog). 
Collerette Kraagvormig, ringvormig kransje van schilfers resterend van opengebarsten 

vesicula. 
Comedo Afgesloten talgklieruitvoergang, ophoping talgklier-materiaal (meeëter). 
Craquelé Gebarsten, grof netwerk van fijne barstjes. 
Crusta Korst (b.v. serumcrusta). 
Dyschromia Niet nader omschreven verkleuring v.d. huid, die niet berust op vaatverwijding, 

maar op afwijkingen in bloedvoorziening, huiddikte of pigment. 
Dystrofie Verkeerde samenstelling v.d. huid, verminderde functie. 
Eczema Een met vochtontwikkeling gepaard gaande ontstekingsreactie van epidermis 

en dermis, van geringe intensiteit; niet gekenmerkt door een enkel verschijnsel, 
maar door verschijnselen die naast en na elkaar kunnen voorkomen, zoals 
roodheid, zwelling, blaasjes, puistjes, erosies, rhagaden, crusta, schilfers, 
lichenificatie; onregelmatig begrensd, neiging tot perifere uitbreiding, verloop in 
aanvallen, wisselende jeuk. 

Erythemato- 
squameus 

Heterogene groep aandoeningen gekenmerkt door rode schilferende vlekken, 
groot/klein, rond of guirlandevormig, roodheid is wegdrukbaar en berust op 
ontsteking. Schilfers: grof of fijn, altijd vanaf begin aanwezig. 

Erosie Oppervlakkig defect beperkt tot epidermis, geen bloeding te zien. 
Excoriatie Defect tot in de dermis, puntbloedingen te zien. 
Erytheem Omschreven roodheid, al dan niet t.g.v. ontsteking, wegdrukbaar 
Erytrodermie Iedere van top tot teen gegeneraliseerde huidafwijking die overgaat in diffuse 

ontstekingsroodheid met vaak overvloedige schilfering. 
Furunkel Diepe (stafylococcen) folliculitis met centrale necrose (steenpuist). 
Hyperkeratose  Moeilijk te verwijderen schilfers, verdikt stratum corneum, cellen geheel 

verhoornd en kleurloos, samenhang v.d. cellen groter dan normaal. 
Hypertrofie Toename van volume der huidsamenstellende elementen. 
Lichenificatie Vergroving van het huidrelief. 
Macula Omschreven kleurverandering in het niveau v.d. huid zonder verdere 

epidermale of dermale afwijkingen. 
Nodulus Solide, min of meer omschreven verhevenheid, palpabele weerstand, in cutis of 

subcutis gelegen, < 1 cm. Geneest meestal met littekenvorming, kan schilferen 
en ulcereert dikwijls, berust op proliferatieve ontsteking, komt voor in groepen, 
geagmineerd, guirlande of trosvormig. 

Nodus Als nodulus, > 1 cm omschreven zwelling in subcutis, berust op chronisch 
proliferatieve ontsteking (b.v. bij syphilis) of exsudatieve ontsteking (erythema 
nodosum). 

Papel Omschreven verhevenheid, die verdwijnt zonder littekens, < 1 cm, vast van 
consistentie (solide), ontstaan door toename van cellen, weefsel, en/of vocht in 
de dermis of epidermis 

Parakeratose Gemakkelijk loslatende schilfers, kernen behouden tot in stratum corneum, 
t.g.v. versneld verhoorningsproces (geen tijd voor 'afwerking'). 

Plaque Solide, vlakke of verheven lesie > 1 cm. 
Purpura Spontaan optredende haemorrhagische vlekken, rood/blauwrood, niet 
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wegdrukbaar 
Pustula Zichtbare holte gevuld met purulent vocht, pus, zonder eigen wand, < 1 cm 

meestal in epidermis gelegen (puist). 
Rhagade Inscheuring v.d. huid, variërend van oppervlakkig tot diep (kloofje, fissuur). 
Schilfering Pityriasiform: parakeratose, zemelachtig, zeer klein, lijkt poeder. 

Psoriasiform: parakeratose, plaatjesvormig, wit, zilverachtig glanzend (als 
kaarsvet). 
Ichthyosiform: visschubachtig, in rijen naast elkaar, ruitvormig. 
Keratotisch: eeltachtig, brokkelig. 

Sclerose Gelocaliseerde of diffuse bindweefselverharding. 
Seborrhoisch Geel, vettige schilfering. 
Squama Schilfer, loslatend conglomeraat van hoorncellen. 
Teleangiectasie Blijvende verwijding van kleinere bloed- of lymfevaatjes, wegdrukbaar. 
Tuber Solide uitstekende verhevenheid > 1 cm. 
Tumor Gezwel, nieuwvorming (benigne of maligne). Tweede betekenis is 'zwelling' 

(tumor, calor, dolor). 
Ulcus Defect v.d. huid tot in de subcutis (full-thickness); met geen of geringe tendens 

tot genezing. 
Urtica Vluchtige, vlakke, rode of bleke omschreven verhevenheid van de huid, meestal 

jeukend 
Vegetaties Uitgroeiing huidpapillen, prominerend kegelvormig, draadvormig of 

bloemkoolachtig (o.a. gewone wrat, woekeringen bij tropische infectieziekten). 
Vesicula Omschreven verhevenheid, < 1 cm, met zichtbaar met vocht gevulde holte. 
Vulnus Beschadiging van de huid zonder onderliggend pathologisch proces. 
Wond Verbreking van de samenhang van de huid, met neiging tot genezing 
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Oefentoets 
 
Vraag 1 
Een man van 45 jaar bezoekt uw spreekuur met scherp begrensde, rode schilferende 
huidafwijkingen, met name gelokaliseerd op de ellebogen, knieën en behaarde hoofd. 
De plekken jeuken niet. De klachten bestaan sinds een half jaar. Dezelfde 
huidafwijkingen komen voor bij zijn broer.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Psoriasis 

2. Hoe kan de diagnose verder worden 
bevestigd? 

2. Huidbiopt 

3. Wat is de meest voor de hand liggende 
behandeling om mee te starten?  

3. Locale corticosteroiden, daivonex, teer 
of dithranol 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Noem 3 kenmerkende histologische 
bevindingen passend bij de 
huidaandoening van deze patiënt. 

1. 
- Parakeratose   
- Neutro’s in het epitheel (of munro 

abcesjes)  
- Verlengde retelijsten  
- Hoog oplopende papiltoppen  
- Wijde vaatjes. Rondkernig (of 

lymfocytair) infiltraat in de bovenste 
dermis. 

 
 
 
Vraag 2 
Een jongeman van 28 jaar bezoekt de huisarts met huidafwijkingen in het gelaat, 
bestaande uit papels, pustels en comedonen. Hij heeft al diverse smeersels gebruikt 
zonder resultaat. Hij maakt zich grote zorgen om de lelijke restlittekens en vraagt om 
andere therapiemogelijkheden.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Acné 

2. Welke orale medicamenten zijn als 
behandeling mogelijk? 

2. Minocin, tetracycline, erythromycine, 
roaccutane (diane-pil hier niet patiënt is 
man) 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
De huid kent een aantal adnexen.  
1.  Welke klier vormt een functionele 
eenheid met de haarfollikel ? 

1. Talgklier 

2. Noem twee zich in de huid bevindende 
structuren die sympathisch geïnnerveerd 
worden. 

2. Zweetklier, bloedvat, m. arrector pili 
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Vraag 3 
Een 70-jarige man bezoekt de huisarts met een ulcererende tumor op de rechter wang. 
De plek is het laatste jaar langzaam gegroeid. De doorsnede van de plek is circa 1 cm 
in diameter. De algemene anamnese vermeldt dat patiënt zijn hele leven als boer heeft 
gewerkt.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat zijn de 2 meest waarschijnlijke 
diagnoses? 

1. Basaalcelcarcinoom en 
plaveiselcelcarcinoom 

2. Wat is de relatie tussen het beroep van 
de patiënt en de huidaandoening? 

2. Overmatige zonexpositie 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
De laesie wordt uiteindelijk middels chirurgie volledig verwijderd. De patholoog ziet een 
epitheliale proliferatie met veel hoornvorming en met een duidelijke infiltratieve groei in 
de dermis. Aan de rand ervan wordt geen infiltratieve groei gezien, echter de epidermis 
heeft daar ter plaatse wel een sterk verstoorde opbouw. 
1. Wat is de histopathogische diagnose? 1. Plaveiselcelcarcinoom 
2. Hoe heet de afwijking aan de rand van 
de laesie? 

2. Keratosis actinica/keratosis 
solaris/actinische keratose/M.Bowen 

3. Wat is de relatie tussen de laesie en de 
bevindingen aan de randzone?  

3. Keratosis actinica is een (premaligne) 
voorstadium van het plaveiselcelcarcinoom  

 
 
 
Vraag 4 
Een 57 jarige man komt op uw huisartsenspreekuur met zorgen over een  “veranderde” 
moedervlek op zijn linker bovenbeen. Naar zijn zeggen bestaat deze moedervlek al 
vanaf zijn geboorte. De moedervlek is altijd ovaalvormig geweest, egaal bruin van kleur 
en in het niveau van de huid. De laatste 3 maanden zijn er aan de rand wat 
veranderingen opgetreden: roodheid, wisselende pigmentatie en wat verdikking. 
Patiënt heeft verder geen klachten (pijn en/of jeuk) van de plek. Niemand in zijn familie 
heeft moedervlekken.   
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Op welke diagnose moet het nader 
onderzoek zijn gericht? 

1. Maligne melanoom 

2. Wat is het verdere beleid als deze 
diagnose wordt bevestigd? 

2. Excisie; re-excisie; sentine-node-
procedure 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Welke cellen in de epidermis maken 
melanine? 

1. Melanocyten 

2. Kunnen albino’s ook melanomen 
krijgen? Verklaar in maximaal twee zinnen 
uw antwoord. 

2. Ja. Ook Albino’s hebben melanocyten 
en deze kunnen dus ook maligne 
ontaarden. De cellen missen echter een 
enzym dat betrokken is bij de produktie 
van melanine. 
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Vraag 5 
Een man van 35 jaar is bekend met een congenitale naevus van 4 bij 3 cm op zijn 
onderarm. Deze moedervlek werd regelmatig gecontroleerd door een dermatoloog tot 
zijn 18e levensjaar. Daarna is hij verhuisd en heeft geen controles meer gehad. Hij 
bezoekt nu het spreekuur van de dermatoloog, omdat hij sinds enkele maanden 
kleurveranderingen in deze moedervlek heeft bemerkt. Hij vertelt tevens dat deze 
moedervlek regelmatig jeukt.   
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Met welke diagnose moet zeker 
rekening worden gehouden? 

1. Melanoom. 

2. Wanneer men aan deze diagnose 
denkt, welke diagnostische test moet er 
dan worden verricht? 

2. Excisie - biopsie. 

  
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
 
1. Uit welk type cel is de congenitale 
naevus afkomstig? 

1. De melanocyt. 

2. Wat is normaal gesproken de functie 
van deze cel? 

2. Pigmentproductie, waardoor 
bescherming van DNA tegen zonlicht kan 
plaatsvinden parasol-effect). 

  
 
 
 
Vraag 6 
Een  jonge vrouw van 25 jaar bezoekt de huisarts in verband met het bestaan sinds 1 
maand van een rode, jeukende uitslag op handen, onderarmen en in het gezicht. Zij 
werkt elke donderdag en vrijdag in een bloemenwinkel. Zij vertelt dat de klachten elke 
week vanaf dinsdag afnemen om weer terug te keren op donderdagavond.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Allergisch contacteczeem. 

2.Wanneer zij een dermatoloog zou 
bezoeken, welke diagnostische test  zou 
deze dan verrichten? 

2. Epicutane allergietest / plakproeven. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. In welke huidlaag liggen de bloedvaten 
die de cellen in de epidermis van zuurstof 
en voedingsstoffen voorzien? 

1. In het bindweefsel direct onder de 
epidermis/ Str. Papillare van de dermis. 

2. Wat zijn dat voor bloedvaten? Kies 
tussen arterie, vene of capillair. 

2. Capillair. 
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Vraag 7 
Een 70-jarige man bezoekt de huisarts omdat hij sinds twee dagen een branderig, 
pijnlijk gevoel heeft  ter plaatse van zijn linker bovenbuik (eenzijdig). Hij vertelt dat er 
sinds gisteren wat roodheid te zien is en het lijkt alsof er nu wat blaasjes in de roodheid 
ontstaan.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? 1. Herpes zoster. 
2. Welke behandeling geeft u deze patiënt en 
waarom? 

2. Valaciclovir of aciclovir  i.v.m. het bekorten 
van de duur van de klachten. 

  
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
 
1. Indien er sprake is van een virusinfectie, 
om welk virus gaat het dan en waar houdt het 
virus zich schuil? 

1.  
(1) waterpokkenvirus (varicella zoster virus); 
(2) sensibele ganglia van dermatomen. 

 
 
 
Vraag 8 
Een 40-jarige chronische roker presenteert zich op uw spreekuur met zweertjes op de 
uiteinden van de 3de, 4de en 5de rechter teen. De voorgeschiedenis vermeldt 
recidiverende episodes van oppervlakkige migrerende phlebitiden. Bij onderzoek kunt 
u de art.dorsalis pedis en de art.tibialis posterior aan beide voeten niet palperen. De 
art.poplitea is beiderzijds wel te palperen.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de diagnose? 1. Thromboangiitis obliterans (Buerger’s 

disease). 
2. Welke therapie is geïndiceerd? 2. Stoppen met roken! 
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Noem 2 histologische karakteristieken van 
deze aandoening. 

1.  
(1) Vasculitis/ontsteking van de vaatwand;    
(2) Thrombusvorming en/of Microabcesjes. 

 
 
 
Vraag 9 
Een 16-jarig meisje bezoekt de huisarts in verband met jeukende, schilferende 
huidafwijkingen in de elleboogsplooien, hals en knieholtes. Op de leeftijd van 1 jaar 
had zij dezelfde klachten echter elders gelokaliseerd.  Zij is tevens bekend met astma.     
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? 1. Constitutioneel eczeem. 
2. Wat zijn de voorkeurslokalisaties van deze 
aandoening op 1-jarige leeftijd? 

2. (Behaarde) hoofd , voorhoofd en zijkant 
wangen. 

http://www.takecarenow.nl/joho�


Voorbereidingspakket Oogheelkunde (inclusief oefentoets)  

 
Jouw zorgverzekering zo geregeld? Goedkoop, gemakkelijk en helemaal online. Kijk op www.takecarenow.nl/joho    

aa 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Door welke klasse immunoglobuline wordt 
astma gemedieerd? 

1. IgE. 

2. Welke stof, uitgescheiden door de 
uiteindelijke effectorcellen, is direct 
verantwoordelijk voor de veranderingen in de 
vaten die gepaard gaan met astma? 

2. Histamine. 

3. Hoe heten deze effectorcellen?  3. Mest cellen.  
 
 
 
Vraag 10 
Een 32-jarige vrouw bezoekt de huisarts in verband met niet jeukende, diffuse roodheid 
op wangen en op de kin. Tevens heeft zij last van pukkels. Patiënte vertelt dat zij deze 
roodheid nooit eerder heeft gehad en dat die erger wordt bij het nuttigen van gekruide 
spijzen en alcohol. Bij onderzoek worden geen comedonen gezien.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Rosacea. 

2. Noem de twee belangrijkste 
efflorescenties die passen bij deze 
diagnose. 

2. Erytheem, teleangiectasieën, 
papulopustels. 

3. Benoem de behandeling van eerste 
keuze voor de lichtere vorm.  

3. Metronidazol in crème (Rozex hydrogel). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Welke groep geneesmiddelen moet u 
beslist niet

1. Glucocorticosteroïden. 
 gebruiken bij de behandeling 

van deze aandoening? 
2. Waarom niet? 2. De verschijnselen van rosacea kunnen 

hierdoor verergeren. 
 
 
 
Vraag 11 
Op uw huisartsspreekuur komt mevrouw Vermeer, 32 jaar, alleenstaand, onderwijzeres 
op de basisschool; enigszins gegeneerd geeft zij aan al geruime tijd last te hebben van 
jeuk in en rond de introïtus vaginae. Er is geen sprake van afscheiding, wel voelt zij ter 
plaatse zelf oneffenheden op de huid, die haar erg verontrusten. Bij inspectie ziet u een 
begrensde en oppervlakkige, wratachtige afwijking op de huid en het slijmvlies rond de 
introïtus met een roze-rode tot bruine kleur en een gelobd, bloemkoolachtig oppervlak.   
 
Klinische vraag          Antwoord 
1.Wat is de diagnose? 1. Condylomata acuminata. 
2. Wat voor therapeutisch beleid is 
geïndiceerd? 

2. Lokale applicatie van podofyline 
preparaat of afwachtend beleid. 
Condylomata acuminata is een via 
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seksueel contact overgedragen 
onschuldige virusinfectie. Een afwachtend 
beleid is gerechtvaardigd. De wratten 
kunnen na behandeling terugkomen. 

3. Wat voor verdere informatie geeft u aan 
de patiënte mee?  

3. Bij seksueel contact met een nieuwe, 
mogelijk onbesmette, partner verkleint het 
gebruik van een condoom de verspreiding 
van het virus. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Geef de naam van de verwekker van 
deze aandoening. 

1. Papillomavirussen. 

2. Deze verwekker kent typen die 
goedaardige nieuwvormingen of 
kwaadaardige nieuwvormingen 
veroorzaken. Welke is de bekendste 
kwaadaardige aandoening die er door 
deze virussen kan worden veroorzaakt? 

2. Cervix carcinoom. 

 
 
 
 
Vraag 12 
Een 25-jarige vrouw bezoekt de huisarts in verband met jeukende roodheid en 
schilfering in de wenkbrauwen, neusplooien en op het behaarde hoofd (met name de 
haargrens).     
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Seborroisch eczeem 

2. Welk micro-organisme speelt mogelijk 
een rol in de pathogenese? 

2. De gist Pityrosporum ovale (P. 
ovale/gist ook goed). 

3. Welke behandeling is geïndiceerd?  3. Antimycotische crème of lokaal 
corticosteroïd of een combinatie. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
Over grote delen van het lichaam verspreide schilfering en jeukende roodheid 
(Pellagra), die in ontwikkelingslanden veel voorkomt, wordt gezien bij deficiëntie van 
vitamines van het B-complex.  
1. Om welke twee vitamines van het B-
complex gaat het bij deze ziekte? 

1. Flavine (B2) en Niacine (B3). 

2. Waarom wordt juist de huid door gebrek 
aan deze vitamines getroffen (maximaal 5 
woorden) 

2. Snel delende huidcellen, energie 
gebrek. 
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Vraag 13 
Als huisarts bezoekt u een 80-jarige man in het verpleeghuis. De patiënt klaagt over 
jeukende blaasjes op zijn handen (interdigitaalplooien en polsgewricht), genitalia en 
bovenbenen. Zijn hoofd is gespaard gebleven. De jeuk is ‘s nachts het heftigst. 
Ongeveer vier weken geleden had zijn buurman dezelfde klachten.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Scabiës (Schurft). 

2. Welk aanvullend (microscopisch) 
onderzoek is geïndiceerd om de diagnose 
te bevestigen? 

2. KOH-preparaat. 

3. Noem de behandeling van eerste keuze 
en welk advies wordt aan de 
verpleeghuisarts gegeven?  

3, Loxazal crème een of twee malige 
applicatie op gehele lichaam bij patiënt en 
alle bewoners van het verpleeghuis. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
Vaak reageren patiënten op jeuk met krabben. Zij onderdrukken de jeuk d.m.v. een 
pijnprikkel.  
1. Welke mediator is het belangrijkst voor 
pijn? 

1. Substance P of neuropeptides. 

2. Welke mediator is het belangrijkst voor 
jeuk? 

2. Histamine. 

3. Waarom is krabben als “verzachtend 
middel” af te raden?  

3. Bij weefselschade die ontstaat door het 
krabben komen stoffen vrij die de werking 
van de “jeuk-mediator” versterken 
(prostaglandines)of door krabben ontstaan 
nieuwe porte d’entrée (huiddefecten)– 
verhoogde kans op infecties.  

 
 
 
 
Vraag 14 
Een jongeman van 16 jaar bezoekt de huisarts, omdat hij een zwelling heeft in zijn 
linker bovenooglid die langzaam groter wordt.  De huisarts stelt vast dat het gaat om 
een glad, vast-elastisch tumortje dat zich circa 1.5 mm van de lidrand bevindt. Het laat 
zich niet verschuiven en is niet pijnlijk bij palpatie. Er zijn geen 
ontstekingsverschijnselen zichtbaar.De huisarts stelt de patiënt gerust, maar schrijft 
wel een verwijsbriefje.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Chalazion (afgesloten kliertje van 
Meibom). 

2. Hoe behoort dit tumortje behandeld te 
worden? 

2. Excochleatie (verwijdering van het 
gehele kliertje). 

3. Waarom behoort dit tumortje zo 
behandeld te worden?  

3. Het klierweefsel moet verwijderd 
worden, omdat het chalazion anders 
recidiveert. 
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Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Noem de structuur waar dit tumortje van 
uitgaat. 

1. Klier van Meibom (= gl. tarsalis). 

2. In welke bindweefsel structuur ligt de 
onder 1 bedoelde structuur? 

2. Tarsus superior. 

 
 
 
Vraag 15 
Een vrouw van 16 jaar bezoekt de dermatoloog i.v.m. onscherp begrensde roodheid, 
schilfering, korsten en blaasjes, met name gelokaliseerd op oorlel beiderzijds. Tevens 
heeft zij last van jeuk. Patiënte vertelt dat de huidafwijkingen sinds ± 2 weken bestaan. 
Ze zijn na de aanschaf van haar oorbellen begonnen.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? 1. Allergisch contact eczeem (voor nikkel). 
2. Welk aanvullend allergologisch onderzoek 
is geïndiceerd om de diagnose te 
bevestigen? 

2. Plakproeven (epicutane allergietest). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Welk type immunologische 
overgevoeligheidsreactie speelt een rol bij de 
pathogenese van de huidafwijking? 

1. Type IV overgevoeligheidsreactie, DTH 
(delayed type of hypersensitivity). 

2. Welke cellen van het specifieke immuun 
systeem zijn essentieel voor dit type? 

2. T cellen. 

3. Noem het allergeen waarop deze cellen 
reageren.  

3. Nikkel; of Nikkel-eiwit combinatie.  

 
 
 
Vraag 16 
Een man van 25 jaar bezoekt de huisarts i.v.m. een ronde, matig diepe ulceratie van 
de penis sinds ± 6 weken. Bij onderzoek voelt het ulcus hard bij palpatie en is niet 
pijnlijk. Patiënt heeft deze klachten nooit eerder gehad en er is geen sprake van een 
trauma. Verder geen andere afwijkingen. Hij studeert Rechten en heeft de afgelopen 
jaren veel seksuele relaties gehad.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? .1.  Syfilis. 
2. Wat is de verwekker van deze ziekte? 2. T.pallidum. 
3. Welke behandeling is geïndiceerd?  3. Penicilline (intramusculair). 
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Welke type preventie is geïndiceerd, 
gezien de fase van het ziekteproces? (NB: 
geef het type preventie, niet de wijze 
waarop.) 

1. Tertiaire preventie (voorkomen van 
complicaties); of zorg, behandeling. 
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2. Omschrijf een ander type preventie dat bij 
deze patiënt in een eerder stadium wenselijk 
was geweest. (NB: geef het type preventie, 
niet de wijze waarop.) 

2. Primaire preventie: voorkomen van nieuwe 
ziektegeval(len). Eventueel aangevuld met: 
toepassing in de periode van verhoogd risico, 
voor aanvang van de eerste detecteerbare 
pathofysiologische veranderingen. 

3. Het is noodzakelijk dat de seksuele 
contacten van deze student worden 
opgespoord. Wie is hier primair voor 
verantwoordelijk?  

3. GGD of de verpleegkundige van de 
drempelvrije poli.  

 
 
 
Vraag 17 
Een man van 48 jaar komt bij de huisarts i.v.m. een zich langzaam uitbreidende, matig 
scherp begrensde plek met een rand van erytheem, gelokaliseerd op achterzijde van 
zijn rechter onderbeen. Patiënt heeft geen jeuk. De voorgeschiedenis is blanco. Bij 
dermatologisch onderzoek wordt een erythemateus gebied, dat neigt tot een ringvorm, 
gezien; geen schilfering, geen infiltraat. Patiënt werkt als boswachter op de Veluwe in 
Nederland.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? 1. Lyme-ziekte/Erythema chronicum migrans. 
2. Noem de verwekker van deze 
huidafwijking. 

2. Borrelia burgdorferi. 

3. Welke behandeling is geïndiceerd?  3. Doxycycline. 
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Hoe krijgt men deze ziekte? 1. Door middel van een tekenbeet (evt. 

Ixodus ricinus). 
2. Noem een soortgelijke ziekte bij de mens 
die op dezelfde wijze wordt overgedragen. 

2. Rickettsiosen (o.a. vlektyfus), Ehrlichiose, 
Tickborne encephalitis. 

 
 
 
 
Vraag 18 
Een vrouw van 30 jaar komt bij de huisarts in verband met jeukende bulten, wisselend 
van grootte, verspreid over het hele lichaam. De anamnese vermeldt dat de bulten 
enorm jeuken, komen en gaan, en dat een individuele bult binnen 8 uur verdwenen is. 
De patiënte is verder gezond en gebruikt geen medicatie. Bij lichamelijk onderzoek ziet 
de huisarts rode verhevenheden van de huid.    
 
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? 1. Urticaria (galbulten, netelroos). 
2. Welk aanvullend onderzoek is 
geïndiceerd? 

2. Geen. 

3. Welke behandeling is geïndiceerd?  3. Antihistaminica. 
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Biomedische vraag                                            Antwoord 
Bij deze aandoening is sprake van  lokaal verhoogde vaatdoorlaatbaarheid en vasodilatatie, 
waardoor oedeem in de bovenste dermis ontstaat. Dit oedeem kan zich uitbreiden naar de 
diepe dermis en subcutis. Ditzelfde kan gebeuren in slijmvliezen.  
1. Hoe heet dit ernstige ziektebeeld waarbij 
obstructie van de larynx kan optreden? 

1. Angio-oedeem. 

 
 
 
Vraag 19 
De heer Bos komt op uw spreekuur met zijn zoontje Remco van 11 maanden. Het is de 
eerste keer dat u als huisarts met Remco te maken krijgt. Vader vertelt dat Remco al 
enkele maanden last heeft van een gevoelige huid. Als u vraagt wat hij daaronder 
verstaat zegt hij dat de huid op verschillende plekken dan rood is, met bultjes en 
blaasjes en dat Remco dan wat hangerig is en eraan krabt.  Soms is het erg en soms 
is het weg. Vader hoopte dat het weg zou blijven met uierzalf, maar nu duurt het toch 
te lang. Bij onderzoek ziet u erytheem, papels, blaasjes, korstjes en schilfers op het 
behaarde hoofd, vooral achter de oren, in het gelaat, op de romp en op de strekzijde 
van de extremiteiten.  
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de diagnose? 1. Constitutioneel eczeem (=atopisch 

eczeem, atopische dermatitis). 
2. Tot  welke twee andere aandoeningen op 
latere leeftijd predisponeert deze diagnose? 

2. Astma  en allergische rhinitis (=hooikoorts). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
De huid is een snel delend weefsel. Voor celdeling is veel energie (in de vorm van moleculen 
ATP) nodig. Storingen in het energie metabolisme hebben daarom vaak duidelijk 
waarneembare gevolgen voor de huid.  
1. Welke organellen in de cel produceren 
vrijwel alle cellulaire ATP door fosforylering 
van ADP? 

1. Mitochondria. 

2. In welke structuur van dit organel bevindt 
zich de elektronen transportketen? 

2. Binnenmembraan. 

3. Welke stof is de uiteindelijke acceptor van 
elektronen, die de keten doorlopen hebben?  

3. Zuurstof.  

 
 
 
Vraag 20 
Een man van 45 jaar bezoekt de dermatoloog met een congenitale moedervlek, 
gelokaliseerd op zijn rug. De moedervlek jeukt en bloedt soms spontaan. Volgens zijn 
vrouw is de plek sinds 6 maanden groter geworden en van kleur veranderd. De 
algemene anamnese vermeldt dat hij als kind in de Tropen heeft gewoond. Bij 
lichamelijk onderzoek ziet de dermatoloog een macula, die grillig van vorm is met een 
onscherpe begrenzing en een diameter van 
 ± 50 mm. Er is duidelijk wisselende pigmentatie te zien.   
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Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? 1. Melanoom. 
2. Welk aanvullend onderzoek is 
geïndiceerd? 

2. Excisie biopt (histopathologisch 
onderzoek). 

3. Wat is de relatie tussen z’n jeugd en de 
huidaandoening?  

3. Overmatige zonexpositie. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Welke cellen maken het huidpigment? 1. Melanocyten. 
2. Wat is de naam van het huidpigment? 2. Melanine. 
3. Onder invloed van zonlicht neemt de 
hoeveelheid pigment in de huid toe. Komt dat 
doordat er dan meer pigmentcellen zijn of 
geven de pigmentcellen meer pigment door 
aan andere cellen in de huid?  

3. B. 

 
 
 
Vraag 21 
Een man van 26 jaar bezoekt de huisarts met roodheid rond de uitgang van de urethra. 
Tevens heeft hij last van pijn tijdens het plassen en een helder waterige afscheiding, 
met name ‘s ochtends. De klachten bestaan sinds  ± 3 weken. Bij navraag blijkt de 
patiënt sinds kort een nieuwe relatie te hebben. Zijn seksuele partner heeft geen 
klachten. Zij vrijen zonder condoom.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? 1. Chlamydia (infectie met C.trachomatis). 
2. Noem één belangrijke complicatie van 
deze diagnose bij vrouwen. 

2. Salpingitis (infertiliteit). 

3. Welke behandeling is geïndiceerd?  3. Antibiotica. 
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
De (seksuele) partner van de man dient ook behandeld te worden.  
1. Noem twee doelstellingen in het algemeen 
van partnerwaarschuwing. 

1. Voorkomen van verdere verspreiding van 
de SOA; - voorkomen van complicaties bij de 
partner door (vroeg)tijdige opsporing en 
behandeling; -voorkomen van recidief / 
herbesmetting. 

2. Waarom is het in deze casus belangrijk dat 
de vriendin van de man naar de huisarts 
gaat? 

2. Mogelijk (langdurig) klachtenvrij aanwezig 
zijn van de ziekte: asymptomatisch verloop, 
asymptomatisch dragerschap. 

 
 
 
Vraag 22 
Een vrouw van 25 jaar bezoekt de huisarts in verband met scherpbegrensde, rode 
huidafwijkingen met witte schilfering gelokaliseerd op de ellebogen, knieën en het 
behaarde hoofd. De klacht bestaat sinds twee maanden. Deze plekken jeuken niet. 
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Tevens heeft zij nagelafwijkingen. Haar broer heeft dezelfde huidafwijkingen.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Psoriasis. 

2. Welke nagelafwijkingen kunnen bij deze 
huidaandoening worden gezien? Noem er 
twee. 

2. Geelbruin verkleurde vlekken onder de 
nagelplaat (olievlekfenomeen), putjes en/of 
groeven in de nagelplaat, distale 
onycholysis (loslating van de nagelplaat), 
en subunguale keratose. 

3. Noem twee  therapeutische middelen 
voor lokale behandeling.  

3. Corticosteroïden, calci(po)triol (vitamine-
D-derivaat), teerpreparaten, 
ditranol(antraline). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Noem drie kenmerkende histologische 
bevindingen bij deze aandoening. 

1. 
Lange retelijsten (=psoriasiforme 
epidermis), 
Parakeratose 
 Infiltraat 

 
 
 
Vraag 24 
Een man van 64 jaar is door de huisarts verwezen naar de dermatoloog. Hij heeft een 
ronde en scherpbegrensde nodus op de rechterwang van 8 mm in doorsnede met een 
glanzend opgeworpen randje waarin teleangiectasieën zichtbaar zijn. Het centrum van 
de nodus toont ulceratie en is bedekt met een bloedkorstje. De patiënt vertelt dat de 
tumor sinds zes maanden aanwezig is en langzaam groeit.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Basaalcelcarcinoom. 

2. Welk aanvullend onderzoek is 
geïndiceerd? 

2. Incisie biopsie (stansbiopsie), 
histopathologisch onderzoek . 

3. Welke behandeling is geïndiceerd?  3. Cryotherapie/curettage en 
coagulatie/chirurgie. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Welke drie  histopathologische 
varianten (verschillende groeiwijzen) zijn 
er bekend van deze tumor? 

1. Compact (of nodulair of solide), 
Sprieterig (of morfea-achtig), Superficieel 
(of oppervlakkig ). 

 
 
 
Vraag 25 
Een man van 35 jaar bezoekt de huisarts in verband met een goed begrensde 
roodheid, (rand)schilfering en papels tussen de tenen. Zijn hobby is squash, waardoor 
hij meerdere malen per week op de sportschool douchet.     
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Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Tinea pedis (interdigitale 
dermatomycose/zwemmerseczeem). 

2. Welk aanvullend (microscopisch) 
onderzoek is geïndiceerd om de 
diagnose te bevestigen? 

2. KOH-preparaat. 

3. Welke behandeling is geïndiceerd?  3. Lokaal antimycoticum. 
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Noem een geneesmiddel dat men ter 
behandeling van deze aandoening kan 
toepassen. 

1. Bifonazol, clotrimazol, econazol, 
ketoconazol, miconazol. 

2. Hoe lang dient deze behandeling te 
worden voortgezet? 

2. Minimaal 4 weken en soms langer. 

 
 
 
Vraag 26 
Een vrouw van 42 jaar meldt zich op uw huisartsenspreekuur met een huidafwijking op 
de rechtervoetrug. Deze is er al zolang ze zich kan herinneren en leek op een 
moedervlek. De laatste drie maanden is de afwijking vlekkerig geworden en jeukt 
soms. Ook heeft hij een enkele keer gebloed.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Welke diagnose is het meest 
waarschijnlijk? 

1. Maligne melanoom. 

2. Wat is het aangewezen beleid voor de 
huisarts? 

2. Verwijzen. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Noem drie belangrijke prognostische 
factoren die bij deze aandoening een rol 
spelen. 

1. Breslow-dikte, ulceratie, aanwezigheid 
van satellieten of metastasen. 

 
 
 
 
Vraag 27 
Een man van 35 jaar komt bij de huisarts in verband met een sinds vier dagen 
bestaande pussende afscheiding van de plasbuis. De patiënt heeft een vaste 
mannelijke partner, maar heeft daarbij regelmatig wisselende contacten. Een week 
geleden heeft hij seksueel contact gehad met een man zonder condoom. Er was geen 
sprake van anaal contact, maar wel oro-genitaal. Zij hebben daarbij geen condoom 
gebruikt.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Gonorroe urethritis, gonorroe (alleen 
urethritis is fout). 
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2. Welk aanvullend onderzoek is 
geïndiceerd om de diagnose te 
bevestigen? Noem er twee. 

2. -uitstrijkje maken voor microscopisch 
onderzoek (methyleenblauw kleuring of 
Gram kleuring)    -kweek inzetten voor GO. 

3. Welke behandeling is geïndiceerd?  3. Antibioticum (ceftriaxon i.m., 
ciprofloxacine or., benzylpenicilline i.m., 
amoxicilline+probenecide or.). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Welke vorm van primaire preventie 
heeft bij deze man naar uw mening de 
voorkeur: een hoog-risicobenadering of 
een populatiebenadering. 

1. Hoog-risicobenadering. 

2. Geef twee argumenten voor uw keuze. 2. Preventie zoveel mogelijk gericht op 
specifieke gedragskenmerken van de 
doelgroep; te verwachten hoge 
kosten/effectiviteit. 

 
 
 
Vraag 28 
Een vrouw van 40 jaar bezoekt de dermatoloog via de huisarts in verband met sinds 
langer dan één jaar een rode plek op de linker wang die langzaam groeit en soms wat 
jeukt. Bij inspectie wordt een scherpbegrensde plek gezien, bestaande uit 
erythemateuze papels, schilfering, genezend met centrale atrofie. Gedurende drie 
weken heeft ze een antimycotische zalf gebruikt, maar deze helpt niet. Bij navragen 
vertelt ze dat de plek vooral na blootstelling aan zonlicht groter lijkt te worden. Zij heeft 
verder geen klachten.   
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. (Cutane) lupus erythematodes. 

2. Welk aanvullend onderzoek is 
geïndiceerd om de diagnose te 
bevestigen? 

2. Huidbiopsie ((stans-)biopt, 
histopathologisch onderzoek). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
HERHAAL HIER EERST UW ANTWOORD OP KLINISCHE VRAAG 1  
1. Welke twee groepen geneesmiddelen 
worden toegepast voor de behandeling 
van deze aandoening? 

1. Lokale glucocorticosteroiden, 
antimalaria middelen (hydroxychloroquine 
[Plaquenil], chloroquine [Nivaquine]) 
(thalidomide, sunscreen  (en adviezen voor 
zonprotectie)). 

2. Noem voor elke groep een belangrijke 
bijwerking. 

2. Glucocorticosteroiden: huidatrofie, in 
algemene zin: katabolisme, Cushing 
etcantimalariamiddelen: oogafwijkingen, 
maagdarmklachten, bloedbeeldafwijkingen. 
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Vraag 29 
Een vrouw van 19 jaar bezoekt de huisarts in verband met een rode uitslag met 
multipele pijnlijke vesikels op de vulva. Zij voelt zich sinds enkele dagen niet lekker en 
heeft daarbij koorts gehad. Deze klachten heeft zij nooit eerder gehad. Haar vriend, die 
zij sinds drie maanden kent, heeft geen klachten. Bij lichamelijk onderzoek zijn er in de 
liezen pijnlijke lymfklieren palpabel.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Herpes genitalis (herpes simplex 
infectie). 

2. Welk aanvullend onderzoek kan de 
diagnose bevestigen? 

2. Tzancktest(cytologie), viruskweek, DNA 
diagnostiek. 

3. Welke behandeling is geïndiceerd?  3. Antivirale middelen (aciclovir, 
famciclovir, valaciclovir). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
HERHAAL HIER UW ANTWOORD OP KLINISCHE VRAAGSTELLING 1  
1. Wat is het 'target' enzym van de anti-
microbiële middelen die bij deze infectie 
worden voorgeschreven? 

1. DNA polymerase. 

2. Noem drie andere aandoeningen die 
door de verwekker van de aandoening in 
deze casus worden veroorzaakt. 

2. Herpes encephalitis, herpes 
neonatorum, herpes keratitis/conjunctivitis, 
herpes pharyngitis, gingivostomatitis, 
koortslip (herpes labialis). 

 
 
 
Vraag 30 
Een vrouw van 23 jaar bezoekt via de huisarts de dermatoloog in verband met 
huidafwijkingen in het gezicht, bestaande uit papels, pustels en comedonen sinds 
enkele maanden. Zij heeft al diverse smeersels gebruikt zonder resultaat. Zij maakt 
zich zorgen om de lelijke restlittekens.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Acne vulgaris. 

2. Noem twee mogelijkheden  voor orale 
therapie bij deze aandoening. 

2. Antibiotica (minocycline, tetracycline, 
erythromycine, clindamycine); isotretinoine 
(Ro-accutane®); Diane-pil. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
Een laesie die klinisch imponeert als een pustel wordt gebiopteerd.  
1. Welke structuur van de huid is 
ontstoken in dit biopt? 

1. De haarfollikel. 

2. Welke soort ontstekingscellen zal 
overheersen in dit biopt? 

2. Neutrofiele granulocyten. 
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Vraag 31 
Een vrouw van 68 jaar komt bij de huisarts i.v.m. een zich langzaam uitbreidende, 
matig scherp begrensde plek met een rand van erytheem , gelokaliseerd op achterzijde 
van haar rechter onderbeen. Patiënt heeft geen jeuk. De voorgeschiedenis is blanco. 
Bij dermatologisch onderzoek wordt een erythemateus gebied, dat neigt tot een 
ringvorm, gezien; geen schilfering, geen infiltraat. 
Patiënte wandelt veel in de bossen.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Lyme-ziekte/Erythema chronicum 
migrans. 

2. Noem de verwekker van deze 
huidafwijking. 

2. Borrelia burgdorferi. 

3. Welke behandeling is geïndiceerd?  3. Doxycycline. 
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
 
1. Hoe krijgt men deze ziekte? 1. Door middel van een tekenbeet (evt. 

Ixodus ricinus). 
2. Noem een soortgelijke ziekte bij de 
mens die op dezelfde wijze wordt 
overgedragen. 

2. Rickettsiosen (o.a. vlektyfus), 
Ehrlichiose, Tickborne encephalitis. 

 
 
 
Vraag 32 
Een 24-jarige vrouw meldt zich op uw huisartsspreekuur met de volgende klachten: zij 
heeft koorts 38.4  C, buikpijn, keelpijn en pijn bij plassen. Daarbij heeft zij opgemerkt 
dat zij duidelijk meer wat “romige” vaginale afscheiding heeft. Haar anamnese vermeldt 
verder dat zij 6 dagen geleden in een exotisch vakantieoord in een feest verzeild is 
geraakt waar door drugs en drank iedereen het met iedereen deed. Bij onderzoek vindt 
u in de vagina slijmvlies met een purulente afscheiding en in de keel rood ontstoken 
slijmvlies.   
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Gonorrhoea. 

2. Noem twee mogelijkheden voor 
aanvullend onderzoek om de diagnose 
vast te stellen. 

2. Direct gram preparaat, kweek, PCR 
test. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Noem drie complicaties van dit 
ziektebeeld. 

1. Endometritis, salpingitis, bartholinitis, 
sepsis, artritis. 
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Vraag 33 
Een vrouw van 18 jaar bezoekt de dermatoloog in verband met een jeukende 
huiduitslag op de handpalmen en vingers, bestaande uit roodheid met schilfering, 
fissuurtjes en rhagaden. Zij heeft deze klacht sinds twee maanden. Bij navraag vertelt 
de patiënte dat ze schoonmaakster is. Tevens geeft ze aan dat ze tijdens haar vakantie 
geen last heeft gehad van haar handen.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Orthoërgisch eczeem. 

2. Welke behandeling is geïndiceerd? 2. Lokaal corticosteroïden (alleen vet 
houden met zalf ook voldoende). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
U verwijst de vrouw door naar de bedrijfsarts.  
1. Welk advies moet de bedrijfsarts 
geven? 

1. Functionele beperkingen t.a.v. 
uitoefening van beroep: omscholing, ander 
beroep. 

2. Is hier sprake van een beroepsziekte? 
Beargumenteer uw antwoord in maximaal 
10 woorden. 

2. Ja. Beroepsziekte is aandoening die 
direct gerelateerd is aan de uitoefening 
van het beroep. 

 
 
 
Vraag 34 
Een overigens gezonde 40-jarige vrouw bezoekt uw huisartsspreekuur. U heeft haar 
twee weken geleden vanwege een keelontsteking behandeld met een antibioticum. 
Haar klacht is nu ernstige jeuk in en rond de schede.     
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. candida infectie 

2. Wat verwacht u te zien bij vaginaal 
speculum onderzoek? 

2. witte klonterige (korrelige) vaste 
afscheiding 

3. Hoe kunt u deze diagnose met 
zekerheid bevestigen?  

3. direct KOH preparaat of kweek 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Hoe heet de groep geneesmiddelen 
waarmee deze aandoening wordt 
behandeld? Geef een voorbeeld. 

1. Antimycotica (antischimmelmiddelen); 
miconazol, ketoconazol, clotrimazol, etc. 

2. Worden deze geneesmiddelen voor de 
behandeling van deze aandoening bij 
voorkeur systemisch (bijv. oraal) of 
plaatselijk (vaginaal) toegediend? 

2. Plaatselijk (vaginaal) 
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Vraag 35 
Een 36-jarige vrouw bezoekt de huisarts in verband met een scherpbegrensde ronde 
plek op de rug. De plek heeft een doorsnede van 5 cm en jeukt. Het randgebied is iets 
verheven en vertoont roodheid, schilfering en papels. Er is sprake van centrale 
genezing. De klachten bestaan sinds vier weken.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Dermatomycose, tinea corporis 

2. Welk aanvullend onderzoek is 
geïndiceerd om deze diagnose in enkele 
minuten te bevestigen? 

2. KOH-preparaat 

3. Wat is de voorkeursbehandeling?  3. Antimycoticum lokaal 
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Is de meest waarschijnlijke verwekker 
een eukaryoot, een prokaryoot of een 
virus? 

1. eukaryoot 

2.  Het kenmerkend bestanddeel van de 
omhulling van de verwekker is dat 
peptidoglycaan, lipopolysaccharide of 
(galacto) mannaan? 

2. (galacto) mannaan 

 
 
 
Vraag 36 
Een 7-jarige jongen bezoekt de huisarts in verband met een huidafwijking in het gelaat, 
rond de mond, die gepaard gaat met gele korsten die ontstaan zijn op erosies van de 
huid. Hij voelt zich niet lekker, maar heeft geen koorts.     
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Impetigo vulgaris, krentenbaard 

2. Wat is meestal de verwekker van deze 
aandoening? 

2. Staphylococcus aureus 

3. Wat is de voorkeursbehandeling?  3. lokaal fusidinezuur, mupirocine, 
bethadine scrub, jodium scrub 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Indien men een gram-preparaat maakt 
van de verwekker wat zal men dan zien 
onder de microscoop? 

1. Gram-positieve coccen, druiventrosjes. 

2. Wat is het meest kenmerkende enzym 
van de verwekker? 

2. Coagulase 
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Vraag 37 
Op uw huisartsspreekuur komt een jonge vrouw van 19 jaar. Zij heeft een blanco 
voorgeschiedenis. Zij geeft aan sinds enkele maanden last te hebben van uitslag op 
verschillende plaatsen. Zij schaamt zich hiervoor en ervaart hinder van het 
cosmetische aspect. Er is nauwelijks sprake van jeuk. U ziet enkele symmetrisch 
verdeelde rode, scherp begrensde, verheven erupties met zilvergrijze schilfers die zich 
gemakkelijk laten verwijderen. Deze bevinden zich op de strekzijden van de ellebogen 
en knieën, de behaarde hoofdhuid en de lumbosacrale regio. De plaques variëren in 
grootte. Als u met een spatel over de erupties krabt wordt de hoornlaag witter. Bij 
verdere navraag blijkt haar oudere broer hier ook last van te hebben. Zij wil weten of de 
aandoening besmettelijk is.  
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Psoriasis 

2. Wat is uw antwoord op haar vraag? 2. De aandoening is niet besmettelijk; 
3.Verklaar de genese van de aandoening.  3. psoriasis is een erfelijke (T-

celimmuungemedieerde) aandoening. 
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. De hoornstof (keratine) bevat 
bouwstenen van het cytoskelet van 
epidermiscellen. Uit welk type filamenten 
bestaat dat cytoskelet voornamelijk? 

1.Intermediaire filamenten 
(keratinefilamenten) 

2.De cytoskeletfilamenten in 
epidermiscellen zijn stevig verbonden met 
membraanspecialisaties (junctions) die 
zorgen voor een stevig celverband in de 
epidermis. Hoe heten deze junctions? 

2.desmosomen 

 
 
 
 
Vraag 38 
Op uw spreekuur komt een jonge vrouw van 23 jaar. Zij klaagt over een al sinds enkele 
jaren bestaand huidprobleem, te weten pukkels over een groot gedeelte van het 
lichaam. Vooral de pukkels in haar gezicht vindt zij erg omdat zij zich hiervoor naar 
andere mensen erg schaamt. Zij heeft zelfs het idee dat jongens haar hier om mijden. 
Bij onderzoek ziet u onder meer papels, pustels, en hier en daar ook noduli en cysten. 
Er is tevens sprake van littekenvorming. De aandoening is gelokaliseerd in het gelaat, 
op de rug, de schouders en iets minder op de borst.   
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. acne vulgaris 

2. Welke efflorescentie ontbreekt nog in de 
bovenstaande beschrijving en is essentieel 
om de diagnose te mogen stellen? 

2.comedo (mee-eter) 
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Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Noem 3 factoren die van belang zijn in 
de pathogenese van deze aandoening. 

1. Verhoogde talg productie, overmatige 
hoornvorming en overgroei met p.acne. 

 
 
 
Vraag 39 
Een 75-jarige man bezoekt uw huisartsspreekuur met sedert 3 maanden een niet 
genezend huiddefect ter hoogte van de mediale malleolus van het linker been. Het is 
spontaan ontstaan en niet pijnlijk. U ziet twee uitgeponste ulcera met deels geel 
beslag. Er is een erythemateuze verheven rand en de roodheid loopt door in de 
omgeving. Daar valt ook bruine pigmentatie en witte huidverkleuring op.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? 1. Ulcus cruris veneus 
2. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak 
van dit beeld? 

2 Veneuze hypertensie, chronisch veneuze 
insufficiëntie, post thrombotisch syndroom, 
uitgebreide spataderen 

De wonden van de patiënt worden 
behandeld. 
3. Wat is er naast de behandeling van de 
wonden met wondbedekkers verder nog 
noodzakelijk m.b.t. de behandeling?  

3 compressietherapie 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
De linker en rechter hartkamer pompen een gelijke hoeveelheid bloed rond, het stroke 
volume. Het volume is dus gelijk, maar hoe staat het met de drukken. 
1. Geef aan (met waarden in mmHg) hoe de 
einddiastolische druk in de kamers verschilt 
links en rechts in rust. 

1. Einddiastolisch = 4-7 mmHg = gelijk.(1 
punt) 

2. En hoe zit dat met de eindsystolische 
druk? 

2. Eindsystolisch is verschillend. Rechts: max 
30 mm Hg en links: 120 mmHg 

   2. RV 30 = 1 punt, LV 120 mm Hg = 1 punt. 
 
 
 
Vraag 40 
Een ouderpaar komt met hun 2 jaar oude zoontje op het spreekuur van de huisarts, 
omdat het oma is opgevallen dat hij sinds enkele weken een knobbeltje heeft aan de 
nasale zijde ter hoogte van de wenkbrauw. Bij onderzoek voelt het tumortje 
vastelastisch aan en is het los van de erover liggende huid.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Dermoidcyste. 

2. Welke andere twee tumoren in de 
oogkas dienen er in de 
differentiaaldiagnose van deze jongen te 

2. Capillair haemangioom, Orbitavarix, 
Rhabdomyosarcoom, Glioom, 
Neurofibroom. 
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staan? 
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
Stel, de histologie van de lesie vertoont talrijke bloedvaten, er zijn geen aanwijzingen 
voor maligniteit.  
1. Wat is nu de definitieve diagnose? 1. Hemangioom. 
 
 
 
Vraag 41 
U bent arts op de SOA kliniek en ziet daar de heer Jansen, 46 jaar. Hij vertelt u dat hij 
een sinds drie dagen bestaande witgelige afscheiding heeft uit de plasbuis. Meneer 
Jansen heeft een vaste mannelijke partner, maar daarnaast regelmatig wisselende 
kontakten. Hij gebruikt altijd een condoom, behalve bij orogenitaal contact.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1 Noem de 2 diagnoses die het meest 
waarschijnlijk zijn. 

1  Gonorroe urethritis, Chlamydia. 

2 Naar welke twee andere ziekten wilt u 
tevens aanvullend onderzoek verrichten? 

2  Lues/Syphilis, HIV. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
Na vaststelling van de diagnose wordt de heer Jansen behandeld met het antibioticum 
azitromycine (Zithromax). De plasmahalfwaarde tijd is 2-4 dagen.  
1. In welke dosering en 
doseringsfrekwentie dient azitromycine bij 
de gestelde indicatie gegeven te worden? 

1. 1000mg in 1 keer (2 punten). 

2. Wanneer moet worden uitgeweken naar 
een tweede keus preparaat? 

2. Bij resistentie voor azitromycine. 

 
 
 
Vraag 42 
Op het ochtendspreekuur van uw huisartsenpraktijk ziet u een 28-jarige vrouw met een 
verdikt litteken op haar rechter onderarm, opgelopen na een auto-ongeval anderhalf 
jaar geleden. Het verdikte litteken lijkt groter dan de originele wond. Zij vraagt of hier 
wat aan kan worden gedaan.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de diagnose? 1. Keloid. 
2. Welke behandeling is 
gecontraïndiceerd? 

2. Excisie (+hechten). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Welke cel in de huid speelt de 
belangrijkste rol bij littekenvorming? 

1. Fibroblast. 
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Vraag 43 
Meneer Van de Lagewiel is 32 jaar en een fanatieke zwemmer. Hij komt op uw 
huisartsenspreekuur vanwege zijn verkleurde grote-teennagel aan de rechtervoet. Hij 
heeft er niet veel last van, maar ‘zo’n een bruine nagel dat is toch geen gezicht!!’ Bij 
lichamelijk onderzoek ziet u aan de rechter digitus 1 van de voet een geelbruin 
verkleurde nagel, verdikt, hobbelig en brokkelig.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1 Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Schimmelnagel. 

2 Welk aanvullend onderzoek is 
geïndiceerd om  de diagnose aan te 
tonen? 

2. Kweek of KOH. 

3. Wat is de behandeling als de diagnose 
juist blijkt? (geef hierbij aan welke groep 
van geneesmiddelen, de toedieningsvorm 
en de duur van de behandeling)  

3. Systemisch antimycotica p.o. 
gedurende minimaal 3 maanden. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
HERHAAL HIER HET ANTWOORD OP KLINISCHE VRAAG 1  
1. Noem 3 predisponerende factoren voor 
deze diagnose. 

1. -Langdurige tinea pedis of mani 
- Hypertrichose  
- Nageltrauma   
- Diabetes mellitus  
- Slechte perifere circulatie 
- Stoornissen in afweer          
 -Vermindering lokale weerstand door 
(veelvuldig) zwemmen 

 
 
 
 
Vraag 44 
Een 27-jarige vrouw bezoekt de huisarts omdat zij die ochtend na het eten van 
hazelnoten binnen enkele minuten een oedemateuze zwelling rondom de ogen en 
urticaria over haar gehele lijf kreeg. Zij geeft hierbij aan ook benauwd te zijn geweest.     
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. U denkt aan een voedingsallergie. Welk 
type volgens Gell en Coombs? 

1. Type I. 

2. Welke drie methoden van aanvullend 
onderzoek staan tot uw beschikking om dit 
te bevestigen? 

2. Huidpriktest, serologie (aantonen 
specifiek IgE) provocatie test. 

3. U besluit een patiënte een zogenaamde 
“noodset” mee te geven. Noem de drie 
belangrijkste medicamenten die deze 
noodset dient te bevatten?  

3. Antihistaminicum, prednison tab, 
epipen, ventolin. 
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Biomedische vraag                                            Antwoord 
HANE (hereditair angio oedeem) wordt veroorzaakt door een deficiëntie van het enzym 
C1 inhibitor.  
1.  Welk type monogene overerving is in 
het algemeen het meest waarschijnlijk 
voor een enzymdeficiëntie? 

1. Autosomaalrecessief. 

2. In het gen dat codeert voor C1 inhibitor 
worden mutaties gevonden. Zal het 
genproduct door een deletie van 1 base 
(nucleotide) in een exon van het gen in het 
algemeen meer of minder afwijken van het 
normale genproduct dan een deletie van 6 
basen? Waarom? 

2. Meer. 1 base -> frameshift bij translatie 
en ontstaan van premature STOP. 
6 basen -> 2 aminozuren minder. 

 
 
 
Vraag 45 
Een 25-jarige man wordt opgenomen op de trauma-afdeling waar u als zaalarts werkt. 
Bij een ontploffing van de gasfles in zijn caravan heeft hij 2de- en 3de- graads 
brandwonden opgelopen.     
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Welke 2 kenmerken betreffende de 
brandwonden bepalen het te volgen 
beleid? 

1. grootte/oppervlakte en diepte 

2. Noem een ernstige late complicatie van 
brandwonden. 

2. (dermatogene) contractuur 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
Bij brandwonden over een groot oppervlak moet o.a. rekening gehouden worden met 
het feit dat in de huid een vitamine wordt geproduceerd. Cholesterol is een voorloper 
van dit vitamine.  
1. Om welk vitamine gaat het? 1. Vitamine D. 
2. Welke gebreksziekte (avitaminose) is 
het gevolg van tekort aan dit vitamine? 

2. Engelse ziekte, rachitis, ‘rickets’. 

3. Tot welke groep van verbindingen 
behoort het actieve vitamine? Kies uit:                                  
Enzymen   Hormonen   Co-factoren   
Stollingsfactoren   Anti-oxydantia  

3. Hormonen.  

 
 
 
Vraag 46 
Een 63-jarige obese vrouw komt op uw huisartsspreekuur voor een ulcus op haar 
rechterenkel. Nadat ze haar been tegen de trap had gestoten twee maanden geleden 
is de wond ontstaan. Ze heeft het tot nu toe zelf met spullen van de drogist en een 
crème gekregen van haar zuster behandeld, met weinig effect. Het been is ook wat 
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dikker dan het linker volgens patiënte. U stelt de diagnose ulcus cruris.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Met welk onderdeel van het lichamelijk 
onderzoek kunt u een differentiatie maken 
tussen een veneus en 
arterieel ulcus cruris? En met welk 
aanvullend onderzoek kunt u een veneus 
ulcus waarschijnlijker maken? 

a. LO Arteriële pulsaties 
1b. AO Doppler ultrasound (insufficiëntie 
van de valvae in de venae perforates in de 
benen), enkel/arm 
      index. 

2. Naast een goede wondbehandeling met 
wond bedekkers, is er één essentiële 
behandeling die u niet mag vergeten. 
Welke? 

2. (Ambulante)compressie therapie. (om 
voor een goede doorbloeding te zorgen). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Waarom moet lokale applicatie van 
antibiotica bij een geïnfecteerd ulcus 
cruris vermeden worden?  Noem twee 
redenen. 

1 
a. Ontwikkeling van overgevoeligheid 
b. Resistentie ontwikkeling van bacteriën 

 
 
 
Vraag 47 
Meneer Janssen, 35 jaar oud, komt op uw huisartsspreekuur. Hij geeft aan dat hij sinds 
enige tijd veel jeuk heeft, vooral ’s avonds en ’s nachts. Ook zijn vrouw heeft last van 
jeuk. Hun kinderen van 4 en 5 jaar hebben gelukkig nergens last van. Bij 
dermatologisch onderzoek vindt u op de onderbuik, genitaliën en bovenbenen enkele 
tientallen miliaire (1-2 mm) en lenticulaire (3-10 mm) hemisferische afgevlakte 
langwerpige rode papels. Plaatselijk worden er excoriaties en geringe schilfering 
gezien van de ruimte tussen de vingers. Op de glans penis zijn rode papels/nodi 
zichtbaar.   
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de waarschijnlijkheidsdiagnose? 1. Scabiës. 
2. Heeft u voldoende informatie om de 
diagnose te stellen, Zo ja, beargumenteer, 
Zo nee, wat zou u nog willen weten 
(anamnestisch, lichamelijk onderzoek of 
aanvullend onderzoek)? 

2. KOH preparaat, men ziet dan onder de 
microscoop mijt of eieren. 

3. Behandelt u alleen de patiënt? Zo ja 
beargumenteer, zo nee, wie nog meer.  

3. Nee, alle huisgenoten.(met wie 
intensief contact is). 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
1. Welk geneesmiddel komt in aanmerking 
voor de behandeling? 

1. Ivernectine, Permetrine, Lindaan. 

2. Welke additionele maatregelen moeten 
worden getroffen? 

2. Kleren en beddegoed moeten worden 
gewassen. 

3. Welke instantie moet eventueel worden 
gewaarschuwd  

3. Scabies is seksueel overdraagbaar. 
GGD.  
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Vraag 48 
Een 29-jarige man bezoekt de dermatoloog in verband met een jeukende rood-
schilferende huidafwijking in de wenkbrauwen, nasolabiale plooien, het behaarde hoofd 
en presternaal. De klachten bestaan sinds 1 maand. De patiënt geeft aan hiervoor 
behandeld te willen worden.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de meest waarschijnlijke 
diagnose? 

1. Seborrhoisch eczeem 

2. Welk micro-organisme speelt mogelijk 
een rol bij de pathogenese van deze 
aandoening? 

2. Malassezia (Pityrosporum of gist ook 
goed rekenen.) 

3. Welke behandeling is mogelijk om de 
symptomen te verlichten?  

3. Lokaal antimycoticum of corticosteroid 
of combinatie hiervan. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
Na twee maanden komt de patiënt terug omdat de behandeling niet werkt. De 
dermatoloog neemt nu een huidbiopt.  In dit biopt ziet de patholoog sterk verlengde 
retelijsten en parakeratose met daarin neutrofiele granulocyten. De bovenste dermis 
bevat wat perivasculair gelegen rondkernig infiltraat. 
1. Noem twee celtypen die de patholoog 
bedoelt met “rondkernig infiltraat”. 

1. Lymfocyt, histiocyt, plasmacel 

2. Welke diagnose past bij deze 
histologie? 

2. Psoriasis (ontstoken eczeem ook goed 
rekenen, alleen eczeem is niet voldoende) 

 
 
 
Vraag 49 
Een 32-jarige man komt op uw spreekuur in de polikliniek dermatologie. Hij heeft sinds 
10 weken erg jeukende bultjes op de buigzijde van zijn polsen en op zijn enkels. Bij 
dermatologisch onderzoek ziet u een 20-tal afgeplatte, glanzende, veelhoekige papels 
met een rode tot paarse kleur. Bij een aantal papels is op het oppervlak een patroon 
van fijne witte lijntjes zichtbaar.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Wat is de waarschijnlijkheidsdiagnose? 1. Lichen (ruber) planus 
2. Hoe wordt het patroon van fijne witte 
lijntjes genoemd? 

2. Wickhamse striae/striae van Wickham 

3. Noem twee andere voorkeursplaatsen 
waar deze aandoening kan voorkomen.  

3. Handrug, penis/genitaal, lumbosacrale 
gebied, flanken, nek, 
mond(slijmvlies)afwijkingen, 
nagelafwijkingen, afwijkingen van de 
haarfollikels. 

 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
Dit ziektebeeld wordt vaak symptomatisch behandeld met corticosteroïden b.v. met 
betamethasonvaleraat  zalf /crème (0,1%). Ook worden de lokaal toegediende 
corticosteroïden wel onder een occlusief verband toegepast.  
1. Tot welke klasse corticosteroïd behoort 1. Klasse 3 (sterk werkend) 
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betamethasonvaleraat (omschrijf nummer 
en sterkte)? 
2. Noem twee belangrijke lokale 
bijwerkingen van dit corticosteroïd 

2. Atrofie, couperose, huidinfecties, sneller 
blauwe plekken 

3. Verklaar het effect van het occlusief 
verband op de werking van 
betamethasonvaleraat?  

3. Er is een versterkt effect van de 
corticosteroid door de occlusie tgv van een 
verhoogde penetratie (factor 8-12) door 
het stratum corneum  

 
 
 
Vraag 50 
Een 23-jarige ongehuwde sexueel actieve vrouw bezoekt de huisarts vanwege 
hinderlijke vaginale afscheiding. De afscheiding is licht groenig en heeft een 
onaangename geur. De klacht bestaat ongeveer een half jaar.     
 
Klinische vraag          Antwoord 
1. Welke diagnose is het meest 
waarschijnlijk? 

1. Bacteriële vaginose 

2. Waardoor ontstaat dit ziektebeeld? 2. Verandering van de normale bacteriele 
flora (door verdringing van de lactobacillen 
door andere organismen) 

3. Wat is de behandeling?  3. Antibioticum 
 
Biomedische vraag                                            Antwoord 
Ze heeft een onbeschermd sexueel contact gehad en maakt zich zorgen om een SOA.  
1. Welke SOA’s kunnen zich presenteren 
met fluorklachten? 

1. Belangrijkste; Chlamydia, Gonorroe en 
Trichomoniasis. Herpes genitalis is ook 
mogelijk. 

 
 
 
Vraag 51 
Een 36-jarige vrouw komt op uw huisartsenspreekuur. Zij heeft sinds enkele weken 
kleine blaasjes en bultjes op haar handpalmen en vingers beiderzijds. Haar handen 
jeuken erg. Ook vertelt ze jeuk aan haar voeten te hebben. Bij dermatologisch 
onderzoek ziet u een symmetrisch voorkomende vesiculeuze eruptie aan de zijkanten 
van de vingers en enkele diepliggende vesikels op de handpalmen beiderzijds, zonder 
erytheem.    
 
Klinische vraag          Antwoord 
1.Wat is de waarschijnlijkheidsdiagnose? 1.Acrovesiculeus eczeem/dishydrotisch 

eczeem 
2. Welke aandoening zou u aan de voeten 
kunnen vinden, anders dan de aandoening 
genoemd bij vraag 1? 

2. Mycose/tinea pedis, allergisch 
contacteczeem, bacteriële infectie 

3. Hoe wordt de reactie genoemd, waarbij 
een aandoening aan de voeten elders 
klachten geeft?  

3. ide-reactie, mycide, candide 
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Biomedische vraag                                            Antwoord 
Vaak reageren patiënten op jeuk met krabben. Zij onderdrukken de jeuk dmv een 
pijnprikkel.  
1. Welke overdrachtstof  (mediator) is het 
belangrijkst voor pijn? 

1.Substance P of neuropeptides 

2. Welke overdrachtstof is het belangrijkst 
voor jeuk? 

2.histamine 

3. Krabben als “verzachtend middel” is af 
te raden, omdat het door weefselschade 
leidt tot vrijzetten van meer “jeuk-mediator”. 
Geef nog een reden waarom krabben is af 
te raden.  

3.ontstaan van nieuwe porte d’entrée 
(huiddefecten)– verhoogde kans op 
infecties  
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Nu ook verkrijgbaar bij De Tentamenbank: 
 

 
 

Voorbereidend pakket op co-schap, eind- & voortgangstoets voor de thema’s: 
 
 
 
Kindergeneeskunde 
Superstamplijst met alle belangrijke begrippen & 59 casusvragen met uitwerkingen 
 
Gynaecologie 
Superstamplijst met alle belangrijke begrippen & 55 casusvragen met uitwerkingen 
 
KNO 
Superstamplijst met alle belangrijke begrippen & 41 casusvragen met uitwerkingen 
 
Neurologie 
Superstamplijst met alle belangrijke begrippen & 65 casusvragen met uitwerkingen 
 
Psychiatrie 
Superstamplijst met alle belangrijke begrippen & 43 casusvragen met uitwerkingen 
 
Oogheelkunde 
Superstamplijst met alle belangrijke begrippen & 47 casusvragen met uitwerkingen 
 
Dermatologie 
Superstamplijst met alle belangrijke begrippen & 51 casusvragen met uitwerkingen 
 
Interne Geneeskunde 
103 casusvragen met uitwerkingen 
 
Bewegingsapparaat, Cardiologie, Longheelkunde, Oncologie & Urologie 
73 casusvragen met uitwerkingen 
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