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Thema 9 Afweer en bescherming 

Ontstaan van ziekten 

 slijtage (ouderdom) 

 ongeluk (val, botsing, verbranden etc.) 

 (emotionele en fysieke) stress 

 verkeerd dieet (te veel, te weinig, ongezond) 

 te hoge of te lage temperatuur 

 gifstoffen 

 allergenen  

 overerfbare afwijkingen in het DNA 

 fouten bij de celdeling tijdens de ontwikkeling van het embryo 

 mutagene invloeden (straling, chemische stoffen, virus) 

 infectie (virus, bacterie, schimmel, parasiet) 

o ziekte van Lyme (Borrelia; hoofdpijn, gewrichtspijn, flauwvallen, 

verlammingsverschijnselen, hartklachten) 

o griep, mazelen (https://www.nu.nl/wetenschap/6008107/doorbraak-in-

onderzoek-naar-mazelen-mede-dankzij-nederlandse-biblebelt.html  

o voetschimmel 

o malaria 

 

Ziekteverwekkers kunnen worden overgebracht door: 

 lucht/water 

 voedsel 

 bloed (eventueel via naald injectiespuit) 

 speeksel 

 seksueel contact 

 

 

Voorkomen van infectie door ziekteverwekkers 

 fysieke en chemische barrière 

o huid 

o slijmvliezen plus slijm (bevatten ook bacteriedodende stoffen/lage pH) 

o zuur (maag en vagina) 

o bacteriedodende stoffen in traanvocht en speeksel 

o koorts door pyrogene stoffen die de thermostaat omhoog zetten. 

Hierdoor werkt het afweersysteem beter en kunnen ziekteverwekkers 

zich minder snel vermenigvuldigen. Paracetamol en Ibuprofen zijn 

pijnstillend en koorts remmend. 

https://www.nu.nl/wetenschap/6008107/doorbraak-in-onderzoek-naar-mazelen-mede-dankzij-nederlandse-biblebelt.html
https://www.nu.nl/wetenschap/6008107/doorbraak-in-onderzoek-naar-mazelen-mede-dankzij-nederlandse-biblebelt.html


 afweersysteem 

o niet-specifieke afweer (er ontstaat geen immuniteit) 

 witte bloedcellen type 1: vreetcellen 

o specifieke afweer (er ontstaat immuniteit) 

 witte bloedcellen type 2: maken antistoffen 
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DVD menselijk lichaam de huid 

De huid 

Bouw: 

 Opperhuid (epidermis) 
o Hoornlaag (veelal dode cellen met hoornstof of te wel keratine) 
o Kiemlaag met delende cellen waartussen zich pigmentvormende cellen 

bevinden (melanocyten) De hoeveelheid pigment dat wordt gemaakt 
wordt voor een deel bepaald door erfelijke eigenschappen en voor een 
deel door de hoeveelheid zon. 

 Lederhuid (dermis) 
o Zintuigcellen (gevoelszintuigcellen zoals pijnzintuigen, koude- en 

warmtezintuigen en tast- en drukzintuigen) 
o Bloedvaten 
o Talgklieren 
o Zweetklieren 
o Haarspiertjes 

 

Onder de huid is nog het onderhuids bindweefsel. Deze laag bevat vetcellen met vet. 

Vet isoleert tegen de kou. 

Functie: 

 Temperatuurregeling 
o Bloedvatvernauwing/verwijding 
o Transpiratie 

 Bescherming 
o Beschadiging 
o UV straling (vooral door het pigment) 
o Infectie 
o Uitdroging 

 Productie van vitamine D nodig voor botvorming. 
 

UV licht zorgt voor verdikking van de huid en de vorming van pigment (melanine) 

 

Als de kiemlaag beschadigd raakt kan er huidkanker ontstaan. De kankercellen 

kunnen uitzaaien. 
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Micro-organismen zijn zo klein dat je ze alleen met een microscoop kan zien: 

virussen, bacteriën, schimmels, sommige parasieten. 

Micro-organismen kunnen via mond, neus, geslachtsorganen of via wondjes in het 

lichaam terecht komen. 

Besmetting is als een micro-organisme in je lichaam binnendringt. Infectie is als 

micro-organisme zich vermeerdert. 

Micro-organismen waar je ziek van wordt zijn ziekteverwekkers. 

 Bacteriën produceren vaak gifstoffen 

 virussen vermenigvuldigen zich in lichaamscellen, deze cellen gaan kapot 

Het afweersysteem herkent lichaamsvreemde stoffen. Lichaamsvreemde eiwitten 

aan de buitenkant van een cel/virus worden antigenen genoemd. 

https://www.youtube.com/watch?v=EpC6G_DGqkI&feature=watch-vrec Vreetcellen. 
 

 

Het afweersysteem is erg complex en bestaat uit vele type witte bloedcellen. Ook 

spelen allerlei signaalstoffen een rol. 

In een simpele voorstelling kan je zeggen dat er een niet-specifieke en een 

specifieke afweer is. De specifieke afweer komt trager op gang 

o niet-specifieke afweer (er ontstaat geen immuniteit) 

 witte bloedcellen type 1: vreetcellen 

 vreetcellen achtervolgen iets dat lichaamsvreemd is 

(ziekteverwekker/gifstof) of kapot is gegaan in het lichaam 

 bij een volgende aanval met een ziekteverwekker kan je weer 

ziek worden 

o specifieke afweer (er ontstaat immuniteit) 

 witte bloedcellen type 2: maken antistoffen 

 antistoffen herkennen ziekteverwekkers of gifstoffen aan eiwitten 

aan de buitenkant (antigenen) op een heel specifieke manier 

 1 bepaald antistof herkent slechts 1 bepaald antigeen 

 ziekteverwekkers en gifstoffen omgeven door antistof worden 

onschadelijk gemaakt en vervolgens opgeruimd door vreetcellen 

 er blijven geheugencellen achter in het lichaam 

 hierdoor ben je immuun geworden 

 bij een volgende aanval wordt je niet meer ziek 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpC6G_DGqkI&feature=watch-vrec
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Paragraaf 9.3 Ziekten bestrijden 

https://www.nu.nl/wetenschap/6008107/doorbraak-in-onderzoek-naar-mazelen-

mede-dankzij-nederlandse-biblebelt.html 

Tegenwoordig kunnen we voorkomen dat mensen bepaalde ziektes krijgen. 

Ziekten als mazelen, bof, rode hond, polio, kinkhoest komen tegenwoordig veel 

minder vaak voor. Mensen zijn immuun geworden voor de ziekte. 

Je kunt op verschillende manieren immuun worden: 

1. Actief: je maakt zelf antistoffen 

a. door besmetting met een ziekteverwekker worden er geheugencellen 

gevormd. Dit noemen we actieve natuurlijke immuniteit. Veel kinderen 

hebben de waterpokken gekregen toen ze klein waren. Ze zijn nu 

immuun voor het waterpokkenvirus. 

b. door vaccinatie met antigenen. Je wordt ingeënt met antigeen van een 

ziekteverwekker of een verzwakte vorm van de ziekteverwekker. Dit 

noemen we actieve kunstmatige immuniteit. Veel kinderen zijn 

gevaccineerd. Voorbeelden van vaccins zijn: 

i. BMR (bof, mazelen en rode hond) 

ii. DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) 

iii. meningococcen (veroorzaakt hersenvliesontsteking) 

iv. HPV (humane papilloma virus; veroorzaker van 

baarmoederhalskanker)  

2. Passief: je krijgt antistoffen binnen 

a. injectie met antistoffen. Deze antistoffen neutraliseren bijvoorbeeld een 

ziekteverwekker of gifstof. Je wordt slechts tijdelijk immuun, want er 

worden geen geheugencellen gemaakt. Omdat de antistoffen op een 

kunstmatige manier worden gemaakt noemen we dit passieve 

kunstmatige immuniteit. 

i. de antistoffen worden vaak in een dier gemaakt (paard). Het dier 

wordt geïnjecteerd met antigeen en gaat antistoffen maken. Het 

bloed wordt afgetapt en na stolling wordt serum verzameld met 

de antistoffen tegen de ziekteverwekker of de gifstof. 

ii. bijvoorbeeld bij een beet door een hond of straatvuil kunnen er 

tetanus bacteriën in je lichaam komen die tetanustoxine maken. 

Dit toxine doet de spieren verkrampen en kan dodelijk zijn. 

iii. bijvoorbeeld bij een beet door een slang die een dodelijk gif 

maakt. Door jezelf te injecteren met het serum wordt het gif 

geneutraliseerd en opgeruimd door vreetcellen. 

b. bij baby’s via de moeder. De baby krijgt antistoffen via de moedermelk 

of via de placenta. Dit noemen we passieve natuurlijke immuniteit 

 

 

https://www.nu.nl/wetenschap/6008107/doorbraak-in-onderzoek-naar-mazelen-mede-dankzij-nederlandse-biblebelt.html
https://www.nu.nl/wetenschap/6008107/doorbraak-in-onderzoek-naar-mazelen-mede-dankzij-nederlandse-biblebelt.html
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Antibiotica zijn medicijnen die de celwand van een bacterie beschadigen waardoor 

de bacterie dood gaat. Bacteriën worden ook door schimmels en bacteriën gemaakt 

als afweer tegen andere bacteriën 

Sommige bacteriën zijn ongevoelig geworden. Ze zijn dan resistent. Er zijn bacteriën 

die resistent zijn tegen bijna alle antibiotica. Deze bacteriën worden multiresistent 

geworden. Een voorbeeld is de MRSA bacterie. 

Virussen kunnen alleen met virusremmers worden behandeld. Antibiotica hebben 

geen effect. Virusremmers kunnen voorkomen dat een virus de cel binnendringt of ze 

voorkomen dat het virus zich in de cel vermeerdert. 

 

Als het afweersysteem niet goed werkt kan iemand allergisch worden of een auto-

immuunziektes hebben. 

Allergie is een extreme gevoelige reactie op antigenen van stoffen waar de meeste 

mensen normaal op reageren. Bijvoorbeeld op de volgende allergenen: 

 stuifmeel (hooikoorts) 

 poep huisstofmijt 

 haren huisdieren 

 noten 

 medicijnen (antibiotica) 

Normale reactie: 

 lichaamsvreemde stoffen komen het lichaam binnen 

 antistoffen worden gemaakt door witte bloedcellen type 2 

 lichaamsvreemde stoffen omgeven door antistoffen worden opgegeten door 

vreetcellen 

Allergische reactie: 

 witte bloedcellen type 2 maken antistoffen tegen onschuldige stof 

 de antistoffen binden aan bepaalde cellen in de slijmvliezen (mestcellen) 

 cellen geven histamine af 

 histamine zorgt voor ontstekingsreactie 

 gevolg is rode ogen, tranende ogen, jeuk, benauwdheid 

Auto-immuunziekte 

 witte bloedcellen type 2 maken antistoffen tegen lichaamseigen weefsel 

 antistoffen binden  

 vreetcellen ruimen eigen weefsel op 

 voorbeelden  

o diabetes type 1; hierbij worden cellen van de alvleesklier opgeruimd en 

kan de patiënt geen insuline meer maken 

o reuma; de gewrichten gaan ontsteken 



Paragraaf 9.4 Bloed- en orgaandonatie 

Herhaal essentie hoofdstuk 9 plus laatste les. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/  

 studieplanner 

 lessamenvatting 

 online lessen over bepaalde aspecten van het afweersysteem 

 documenten/animaties en filmpjes 

 

 

Wanneer heb je bloed nodig? 

 

Bloeddonatie in het nieuws 

 

Kun je van iedereen bloed krijgen? 

 

Wat is de resusfactor? 

 

Wat gebeurt er bij een orgaantransplantatie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biologieijsselcollege.nl/


Wanneer heb je bloed nodig? 

 

Bloedtransfusie bij: 

 bloedverlies bij operatie of ongeluk 

 bloedarmoede 

 bepaalde stollingsziekten (hemofilie) 

 ernstige brandwonden 

 ernstige infecties (coronavirus) 

 bij leukemie 

Bloeddonor staat vrijwillig per jaar drie tot vier keer per jaar bloed af (0,5 liter). Het 

bloed wordt bewaard in zakjes met antistollingsmiddel. 

Bloed wordt gescheiden in: 

 rode bloedcellen 

o bij ongeluk of bloedarmoede door laag hemoglobine gehalte 

o bloedarmoede zorgt ervoor dat je snel moe, kortademig en duizelig 

bent 

 bloedplasma 

o voor mensen met ernstige brandwonden, ernstige infecties en hemofilie 

(bloed stolt niet goed) 

o plasma bevat o.a. stollingseiwitten en antistoffen 

 bloedplaatjes 

o voor mensen met leukemie (bloedkanker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloeddonatie in het nieuws 

Vorige week was in het nieuws dat de bloedbank Sanquin de regels van 

bloeddonatie door homoseksuele mannen heeft versoepeld.  

https://nos.nl/artikel/2271958-soepelere-regels-voor-bloeddonatie-door-homo-s-

maar-coc-is-teleurgesteld.html  

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/homos-binnenkort-ook-bloedplasma-

doneren/ 

 Bloed doneren: was 12 maanden zonder seks, nu 4 maanden zonder seks 

 Plasma doneren: mocht niet, mag binnenkort wel, echter ook hier pas na 4 

maanden zonder seks 

Verruiming omdat: 

 Er is een tekort aan plasma (bevat o.a. antistoffen tegen ziekteverwekkers als 

het coronavirus) 

 Door betere technieken gemakkelijker ziekteverwekkers op te sporen en uit 

plasma te halen 

 

Eigenlijk zou selectie moeten zijn op risicogedrag en niet geaardheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nos.nl/artikel/2271958-soepelere-regels-voor-bloeddonatie-door-homo-s-maar-coc-is-teleurgesteld.html
https://nos.nl/artikel/2271958-soepelere-regels-voor-bloeddonatie-door-homo-s-maar-coc-is-teleurgesteld.html
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/homos-binnenkort-ook-bloedplasma-doneren/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/homos-binnenkort-ook-bloedplasma-doneren/


Kun je van iedereen bloed krijgen? 

 

Bloedgroepen (het gaat hier om de rode bloedcellen) 

 bloedgroep A; antigeen A; antistoffen tegen B 

 bloedgroep B; antigeen B; antistoffen tegen A 

 bloedgroep AB; antigeen A en antigeen B; geen antistoffen 

 bloedgroep 0 (nul); geen antigeen; antistoffen tegen A en B 

Het bloedplasma bevat de antistoffen. Bij een bloedtransfusie worden alleen de rode 

bloedcellen gegeven en niet het plasma. 

Bloedklontering treedt op als bijvoorbeeld iemand met bloedgroep A bloed van een 

donor met bloedgroep B krijgt. De antistoffen tegen A vallen dan de bloedgroep B 

rode bloedcellen aan. Er ontstaat klontering. Dit kan dodelijk zijn. 

Bloedgroepbepaling zie bron 5. 

De bloedgroep wordt erfelijk bepaald. 

 

https://www.bioplek.org/animaties/afweer/bloedgroep.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bioplek.org/animaties/afweer/bloedgroep.html


 

Wat is de resusfactor? 

 

Als je bloedgroep resus positief is dan bevat de rode bloedcel het resusantigeen 

(resusfactor). Ben je negatief dan is er geen resusantigeen aanwezig. 

Ongeveer 85% van de mensen is resus positief. 

De naam resus komt van resusaap waar het antigeen voor het eerst ontdekt is. 

 

Zowel mensen die resus positief zijn als negatief bevatten geen antistoffen tegen 

resus in het bloed. Echter, een resusnegatieve persoon gaat na een bloedtransfusie 

met resus positief bloed resus antistoffen maken en ook geheugencellen. 

Bij resus negatieve vrouwen die zwanger zijn van een resus positief kind gaan na de 

bevalling resus antistoffen maken en geheugencellen. Dit komt omdat er wat bloed 

van de baby in het bloed van de moeder terecht komt. 

Bij de volgende zwangerschap met een resus positief kind komen antistoffen in het 

bloed van het kind terecht. 

 bloed van de baby gaat samenklonteren 

 bloedarmoede en zuurstofgebrek 

 soms wordt de baby geboren met een gele huidskleur (geelzucht). Het kind 

moet dan onder een blauwe lamp of een bloedtransfusie krijgen.  

 soms is het kind in de baarmoeder benauwd en moet de baby een 

bloedtransfusie al in de baarmoeder krijgen. 

 

https://nectar.digitaal.noordhoff.nl/home/ibookviewer?iBookId=1030c344-97dd-4368-

a21c-71a5a646cd10  

 

Wat zou je kunnen doen om te voorkomen dat er bij het tweede resuspositieve kind 

problemen zullen optreden? 

 

 

 

 

 

 

 

https://nectar.digitaal.noordhoff.nl/home/ibookviewer?iBookId=1030c344-97dd-4368-a21c-71a5a646cd10
https://nectar.digitaal.noordhoff.nl/home/ibookviewer?iBookId=1030c344-97dd-4368-a21c-71a5a646cd10


Wat gebeurt er bij een orgaantransplantatie? 

 

Orgaantransplantatie 

Zie bron 8 voor de organen die getransplanteerd kunnen worden: 

 hoornvlies 

 hart 

 longen 

 nieren 

 lever 

 huid 

 beenmerg etc. 

Het orgaan wordt afgestoten als de antigenen op het orgaan lichaamsvreemd zijn. 

Hoe meer verwant de donor is hoe kleiner de kans op afstoting. 

Na transplantatie krijgen patiënten afstotingsremmers (remmen afweer) 

Organen gaan vaak niet langer dan 10 jaar mee. 

Je kunt in sommige gevallen doneren bij leven. 

In het donorregister geef je aan of je wilt doneren en zo ja welke organen. 

https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/niertransplantatie  

https://www.youtube.com/watch?v=rSsDI4QljzQ orgaandonatie hoe gaat dat? 

 

 

 

Kan je van iedereen bloed krijgen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/niertransplantatie
https://www.youtube.com/watch?v=rSsDI4QljzQ
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Paragraaf 9.5 Soa’s 

SOA is seksueel overdraagbare aandoening/ geslachtsziekte. 

SOA wordt o.a. veroorzaakt door virussen, bacteriën, schimmels, luizen (zie bron 2 

en 4) 

Soa’s door virussen: 

 genitale wratten 

 herpes genitalis 

 hiv (veroorzaakt aids) 

 hepatitis B 

Soa’s door bacteriën: 

 chlamydia 

 gonorroe 

 syfilis 

Soa door schimmel: 

 candida 

Soa door luis: 

 schaamluis 

 

Meeste soa’s worden veroorzaakt door onveilig vrijen: 

 sperma 

 vocht uit vagina 

 contact tussen slijmvliezen 

 soms via bloed 

Slijmvlies is een laag cellen die slijm produceren 

 penis 

 vagina 

 anus 

 mond 

 

Soa’s door onveilig vrijen. Er wordt bijvoorbeeld geen condoom gebruikt bij een 

bepaalde vorm van geslachtsgemeenschap: 

 vaginaal 

 anaal 

 oraal 



Sommige soa’s worden ook op andere manieren overgedragen, bijvoorbeeld bij hiv, 

hepatitis B en syfilis 

 bloed 

o besmette drugsnaalden 

o onhygiënische piercing of tatoeage 

 moeder op kind tijdens zwangerschap 

Genitale wratten en schaamluis via kleren, lakens en handdoeken 

Zie bron 4 voor symptomen. Bij sommige infecties nauwelijks symptomen zoals bij 

chlamydia. Gevolgen kunnen echter wel ernstig zijn.  

Soa test door slijm vagina of van penis, bloed- of urinetest. 

Bacteriën worden behandeld met antibiotica. Virussen eventueel met virusremmers. 

Echter, hiv en herpes virus raak je niet meer kwijt. 

Aids wordt veroorzaakt door het hiv virus 

 na infectie maakt het lichaam antistoffen tegen het virus; je bent seropositief 

 je bent dan vaak nog niet ziek 

 incubatietijd soms groot (tijd tussen besmetting en symptomen) 

 virus maakt witte bloedcellen stuk 

 hierdoor krijg je verminderde afweer 

 en kan dood gaan door longontsteking etc. 

 wel medicijnen die vermeerdering virus remmen, echter nog geen genezing 

mogelijk 

Aids is wereldwijd probleem: 

 gebrek aan condooms en seksuele voorlichting 

 niet over seks gepraat mag worden 

 geen geld voor hiv-remmers 

 veel mannen seks hebben met meerdere vrouwen 
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Verdieping 1 Griep 

Griep wordt veroorzaakt door influenzavirus 

Influenzavirus vermeerdert zich in gastheercel: slijmvliescellen van luchtwegen zoals 

de longen. 

Symptomen: 

 spierpijn 

 koorts 

 hoofdpijn 

 verkouden 

 dood (oudere en zwakkere mensen) (Spaanse griep na eerste wereldoorlog 

40 miljoen mensen overleden) 

Influenzavirus ( https://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/influenza6.html ) bevat 

uitsteeksels van eiwit om zich te kunnen vermeerderen 

 H-eiwit, nodig om een slijmvliescel te herkennen en in de cel te komen 

 N-eiwit, nodig om uit de cel te komen 

Het virus kan makkelijk veranderen. Dit komt omdat de H- en N-eiwit niet steeds het 

zelfde blijft. Hierdoor zijn er allerlei griepvarianten. Je bent alleen immuun voor de 

variant die jijzelf hebt gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/influenza6.html


Verdieping 2 Stamcellen 

Stamcellen: 

 kunnen onbeperkt delen 

 kunnen uitgroeien tot elk celtype in je lichaam 

Verschillende soorten stamcellen: 

 uit embryo 

o kunnen alle lichaamscellen maken 

 uit organen 

o zijn meer gespecialiseerd en kunnen niet alle celtypen meer maken 

o stamcellen in het beenmerg kunnen bijvoorbeeld alleen bloedcellen 

maken 

Stamcellen kunnen in de toekomst mogelijk worden gebruikt om zieke organen te 

herstellen. Bijvoorbeeld hartspiercellen bij mensen na een hartinfarct of zenuwcellen 

bij mensen met een dwarslaesie. 

Stamcellen kunnen tegenwoordig ook uit al gedifferentieerde cellen maken, zoals 

huidcellen. De huidcellen worden in het laboratorium veranderd in stamcellen en 

vervolgens worden er zenuwcellen etc. van gemaakt. 

Met stamcellen kunnen ook al kleine orgaantjes gemaakt worden voor medicijn 

onderzoek. 

 

https://nierstichting.nl/wat-wij-doen/nierziekten-genezen/nier-op-maat/ 

Film waarbij hartcellen worden verwijderd en vervangen door stamcellen. 

https://nierstichting.nl/wat-wij-doen/nierziekten-genezen/nier-op-maat/

