
H12 afweersysteem 

Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van 
lichamelijk letsel of ziekte. De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 
1948) luidt: 

 

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en 

maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere 

lichamelijke gebreken." 

 

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 
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Paragraaf 12.1 Planten en afweer 

Planten moeten zich beschermen tegen : 

 Abiotische factoren: droogte, hitte, koude, UV 

 Biotische factoren: viroiden, virussen, bacteriën, schimmels, spinachtigen 

(mijten), insecten (luis, witte vlieg, kevers, sprinkhaan, trips, rupsen etc.), 

aaltjes etc.. 

Een plant gebruikt hiervoor een mechanische en een chemische afweer. Er zijn 

passieve en actieve barrières. 

 

Passieve barrieres: 

 Cuticula  

 Celwand (cellulosevezels, pectine) 

 Stekels (soms ook woonruimte voor symbionten zoals mieren), doornen, 

brandharen (brandnetel bevat mierenzuur en histamine) 

 Smaakvergallers 

 Gifstoffen (o.a. taxine uit de zaden van de taxusbes) 

 

Actieve barrieres: 

 Directe verdediging  

o door gifstoffen die de aanvaller doden o.a. nicotine. Er wordt meer 

nicotine gemaakt door de tabaksplant na vraat van de plant zelf of van 

een buurplant. 

o overgevoeligheidsreactie(door o.a. het bittere salicylzuur). Een deel van 

de plant sterft af, zodat de indringer (o.a. TMV virus) zich niet kan 

verspreiden in de plant. Hierdoor ontstaan lesies op het blad. 

 Indirecte verdediging 

o Het aanbieden van nectar, eiwitpakketjes voor bijvoorbeeld mieren. Het 

aanbieden van woonruimte in de opgezwollen stekels van 

Acaciabomen. Mieren gaan dieren te lijf die aan de bladeren vreten. 

Ook knagen mieren kleine planten dood in de omgeving van de boom. 

Dit om concurrentie voor licht en voedingsstoffen te voorkomen. 

o Het uitzenden van een SOS signaal. Planten produceren lokstoffen na 

vraat door mijten (ook luizen). Deze stoffen lokken de natuurlijke vijand 

van mijt de roofmijt. Tabaksplanten die worden aangevreten door de 

nicotine resistente Manduca rups produceren lokstoffen die 

roofinsecten aantrekken. De roofinsecten zuigen de eitjes leeg. De 

vluchtige stoffen zorgen er ook voor dat de vlinder minder eitjes legt. 

DVD The private life of plants/Growing/deel vanaf acacia, brandnetel en voor uitgebreide 

acacia relatie met mier ga naar Living together vanaf 6 min. 



Paragraaf 12.2 Bescherming 

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. 

 afweersysteem 

o niet-specifieke afweer (er ontstaat geen immuniteit) 

 fagocytose door fagocyten zoals granulocyten en macrofagen 

o specifieke afweer (er ontstaat immuniteit) 

 humorale afweer met behulp van antistoffen 

 cellulaire afweer met behulp van T-lymfocyten en antigeen 

presenterende cellen zoals macrofagen en dendritische cellen 

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) 

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

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

Functie: 

 Temperatuurregeling 
o Bloedvatvernauwing/verwijding 
o Transpiratie 

 Bescherming 
o Beschadiging 
o UV straling 
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) 



dvd menselijk lichaam de huid https://www.youtube.com/watch?v=cgmQumgCF80 
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Paragraaf 12.3 en 12.4 Niet-specifieke en specifieke afweer 

Stappen van het infectieproces 

1. Besmetting: ziekteverwekker is aanwezig op de huid, slijmvliezen 
2. Infectie: de ziekteverwekker dringt het lichaam binnen, vermeerdert zich en 

geeft mogelijk gifstoffen af 
3. Ontstekingsreactie: 

a. Beschadigde of vergiftigde cellen/weefsel geven chemische 
alarmsignalen af. 

b. Bloedvaten verwijden waardoor bloedvoorziening toeneemt (huid wordt 
rood) 

c. Ophoping van weefselvocht (oedeemvorming) o.a. door lekkende 
bloedvaten. 

d. Witte bloedcellen worden aangetrokken en trekken zelf ook weer 
nieuwe bloedcellen aan door de productie van cytokinen. De plaats van 
ontsteking kan wat jeukerig aanvoelen. 

e. Verhoging van de temperatuur door verhoogde stofwisselingsactiviteit. 
f. Pijn 

https://www.youtube.com/watch?v=cgmQumgCF80


4. Niet-specifieke afweer: macrofagen en granulocyten zijn het eerst ter plekken. 
Granulocyten (neutrofiele, eosinofiele en basofiele granulocyten) hebben een 
fagocyterende werking (neutrofiele: bacteriën; eosinofiele: parasieten), maar 
trekken met behulp van cytokinen ook andere fagocyten aan. Bovendien 
zorgen ze voor een ontstekingsreactie (basofiele: maken histamine).  
Macrofagen en dendritische cellen hebben naast een fagocyterende werking 
ook een antigeen presenterende functie. In die zin zijn ze ook betrokken bij de 
specifieke afweer. Macrofagen en dendritische cellen presenteren fragmenten 
van de ziekteverwekker op het membraan en gaan hiermee naar de 
lymfeklieren. NK cellen spelen een rol bij het opruimen van virus geïnfecteerde 
cellen en tumorcellen. Antigenen waar de niet-specifieke afweer op reageert 
zijn stoffen die voorkomen in de celwand van bacteriën en schimmels zoals 
lipopolysachariden en flagellin (staarteiwit bacterie), maar ook dsRNA 
(virussen) en ongemethyleerd DNA. Als niet alle ziekteverwekkers zijn gedood 
komt de specifieke afweer in actie. 
https://www.youtube.com/watch?v=EpC6G_DGqkI&feature=watch-vrec 

5. Specifieke afweer: macrofagen en dendritische cellen presenteren het 
antigeen van de ziekteverwekker aan T-helper cellen in de lymfeklieren. Na 
klonale expansie van de betreffende T-helper cel worden cytotoxische T- 
cellen (bij virus geïnfecteerde cellen en tumor cellen) en B-lymfocyten 
geactiveerd. Specifieke B-lymfocyten ondergaan klonale expansie waarna 
deze veranderen in plasmacellen die vervolgens grote hoeveelheden antistof 
produceren. Antistoffen, al dan niet in combinatie met fagocyterende cellen 
maken de ziekteverwekker (of gifstof) onschadelijk. 

6. T-cellen en B-cellen vormen geheugen cellen die jaren in het lichaam achter 
blijven. Er is immuniteit tegen een bepaalde ziekteverwekker. 

 

Antigeen is een lichaamsvreemde stof. Een antistof is een eiwit dat specifiek bindt 

aan een bepaald antigeen. 

MHC eiwitten (major histocompatibility complex) zijn eiwitten in het celmembraan van 

cellen. MHC eiwitten zijn specifiek voor een bepaald individu. 

MHC I (oude benaming is humane leukocyt antigeen of te wel HLA) komt voor op 

bijna alle lichaamscellen. Er zijn HLAA, HLAB en HLAC genen. Van elk gen zijn er 

tientallen varianten. Elke persoon heeft dus twee HLAA, twee HLAB en twee HLAC 

allelen. Piet heeft dus bijvoorbeeld het volgend HLA patroon: HLAA2/A13, 

HLAB27/B33, HLAC14/C22. Er zijn hierdoor miljoenen combinaties mogelijk. MHCI 

eiwitten spelen een rol bij het presenteren van antigenen en bij transplantaties 

MHCII komt voor op geactiveerde B lymfocyten en op antigeen presenterende cellen 

als macrofagen en dendritische cellen. Deze cellen hebben dus naast MHCI ook 

MHCII eiwitten in het membraan. Er zijn de volgende MHCII genen: HLADP, HLADQ 

en HLADR. 

dvd afweer menselijk lichaam https://www.youtube.com/watch?v=cgmQumgCF80 
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Niet-specifieke afweer 

 minder specifiek, antigeen wordt als lichaamsvreemd herkend  
o lipopolysachariden 
o via flagellin 
o dubbelstrengs RNA 
o niet-gemethyleerd DNA 

 er ontstaat geen immuniteit 

 cellen 
o granulocyten (vooral fagocytose) 
o macrofagen (fagocytose en presentatie bij specifieke afweer) 
o dendritische cellen (fagocytose en vooral presentatie) 
o NK cellen (via perforinen en granzymen wordt de geïnfecteerde cel 

aangezet tot geprogrammeerde zelfdood=apoptose) NK cellen 
herkennen cellen met verstoorde MHCI expressie 

 chemische stoffen 
o complementeiwitten 
o lysozym (breekt celwand bacterie af) 
o interferon (doden cellen met virus) 

 

 

 

 



 

Dengue (knokkelkoorts) 

 denguevirus gaat in macrofagen en dendritische cellen zitten,  

 onderdrukt productie van cytokinen, 

 waardoor afweersysteem ontregeld raakt 

 virus kan zich verder verspreiden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dengue  

 

Overzicht specifieke afweer 

Het virus wordt opgenomen door een macrofaag/DC. Stukjes virus worden 

gepresenteerd in MHCII aan een T helper cel in een lymfeklier. De T helper cel die 

deze combinatie herkent met zijn TCR en CD4 zal zich klonaal expanderen. Deze T 

helper cel is nodig om een specifieke B cel en een specifieke CTL(cytotoxische T 

lymfocyt) te activeren.  

Een naïeve B cel komt met zijn BCR in aanraking met het virus, neemt dit virus op en 

presenteert het in MHCII aan de geactiveerde T helper cel. De T helper cel herkent 

de MHCII/virus combinatie met zijn TCR/CD4 en activeert de B cel m.b.v. cytokinen. 

De B cel gaat zich klonaal expanderen en vormt plasmacellen en B geheugen cellen. 

De plasmacellen produceren antistoffen die het virus neutraliseren en opsonisatie 

door fagocyten stimuleren.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dengue


Een macrofaag/DC zal ook het virus presenteren in MHCI. Een DC met het virus in 

MHCI en MHCII zal via MHCII binden aan de geactiveerde T helper cel en via MHCI 

binden aan een bepaalde CTL. De CTL wordt door de T helper cel via cytokinen 

geactiveerd. De geactiveerde CTL gaat zich klonaal expanderen en gaat op zoek 

naar lichaamscellen die een stukje virus presenteren in MHCI. Na interactie via de 

TCR en CD8 gaat de CTL perforinen en granzymen maken die de lichaamscel met 

virus aanzetten tot apoptosis.  

Een deel van de T helper cellen, B cellen en CTL’s vormt geheugen cellen.  

 

 

 

 

 



  

 

http://media.pearsoncm                                                                                                                     

g.com/bc/bc_0media_micro/microflix/immunology_c9eint.html Animatie Lymphocytes 
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Paragraaf 12.4 vervolg Antistoffen 

Antistoffen 

 eiwitten behorende tot de immunoglobulinen (Ig) 

 worden geproduceerd door geactiveerde B-lymfocyten (plasmacellen) 

 bestaan uit een lichte keten en een zware keten 

 bestaan uit een variabel deel met de antigeenbindingsplaats en een constant 

deel 

 elke antistof bindt specifiek aan een bepaald antigeen (stof waar het 

afweersysteem op reageert) 

 er zijn meerdere klassen:  

o IgG (vooral tegen bacteriën en virussen, kan door de placenta) 

o IgM (vooral tegen bacteriën en virussen, kan niet door de placenta) 

o IgE (vooral tegen parasieten, is verhoogd bij allergie) 

o IgA 

o IgD 

 werkingsmechanisme 

o neutralisatie (voorkomt bijvoorbeeld dat virus cel in kan) 

o opsonisatie (ziekteverwekker wordt beter herkend door fagocyten) 

o activatie complementsysteem (het complementsysteem bind aan 

antistof dat aan het antigeen gebonden is, waardoor de cel dood gaat 

(lyseert)). 

 

 

 

dvd afweer menselijk lichaam https://www.youtube.com/watch?v=cgmQumgCF80 

Body atlas Afweer en herstel 

https://www.youtube.com/watch?v=cgmQumgCF80


Inenten 

 actieve immunisatie (de werking berust er op dat antigeen in het lichaam komt 

waardoor er immuniteit ontstaat) 

o natuurlijk (bijvoorbeeld een infectie met het waterpokkenvirus zorgt 

ervoor dat de specifieke afweer op gang komt en immuniteit ontstaat 

o kunstmatig (een vaccin bestaat uit een verzwakte ziekteverwekker of 

delen van een ziekteverwekker die wordt ingespoten waardoor er 

immuniteit tegen de ziekteverwekker ontstaat. Voorbeelden van vaccins 

zijn DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus en polio) en BMR (bof, mazelen 

en rode hond). Ook zijn er vaccins tegen hersenvliesontsteking en HPV 

(humane papilloma virus; veroorzaker van baarmoederhalskanker) 

 passieve immunisatie (de werking berust op antistoffen) 

o natuurlijk (antistoffen tegen bepaalde ziekteverwekkers komen via de 

placenta of de moedermelk bij de baby die daardoor een aantal maanden 

is beschermd). 

o kunstmatig (antistoffen die in een paard zijn opgewekt tegen een 

bepaalde gifstof worden ingespoten als je bijvoorbeeld bent gebeten 

door een slang) 

 

Antibiotica maken deling en groei van bacteriën onmogelijk. Ze werken niet tegen 

virussen! Multiresistente bacteriën zijn gevaarlijk omdat ze tegen vele soorten 

antibiotica bestand zijn. 

Breedspectrum antibiotica werken tegen vele soorten bacteriën 

Smalspectrum antibiotica zijn specifieker.  

Je wilt voorkomen dat er ook goede bacteriën worden gedood. 



 

 

 

Onderstaande drie afbeeldingen hoeven niet voor de toets geleerd te worden 



 

 



 

 

 

 

 



Paragraaf 12.5 Lichaamsvreemd 

Herhaal essentie hoofdstuk 12 plus vorige les. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/  

 studieplanner 

 lessamenvatting 

 online lessen over bepaalde aspecten van het afweersysteem 

 documenten/animaties en filmpjes 

 

Problemen met het afweersysteem 

 Allergie 

 Autoimmuunziekte 

 Immunodeficiëntie 

 

Kort stukje dvd Allergic to life 
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Allergie is een overdreven reactie van het afweersysteem op een onschuldig antigeen. 

 

 

Symptomen 

 Jeuk 

 Vlekjes op de huid 

 Gezwollen oogleden 

 Tranende ogen 

 Kriebel in de neus 

 Tintelingen van de tong 

 Niezen 

 Vermoeidheidsklachten 

 Problemen met ademhalen 

 Sterke daling bloeddruk (levensgevaar) 

 

 

 

Voorbeelden van allergie: 

 

o Inhalatie allergie (door stoffen in de lucht) 

 stuifmeelkorrels en schimmelsporen (hooikoorts) 

 huisstof (poep van huisstofmijt) 

 Huidschilfers en haren van huisdieren (kat) 

o Voedselallergie 

 koemelk (eiwitten); lactose intolerantie is geen allergie dit treedt op als 

er geen lactase wordt gemaakt, hierbij wordt lactose niet afgebroken. Dit 

geeft soortgelijke symptomen.  

 noten 

 fruit 

 gluten (eiwitten in granen; coeliakie: beschadiging darmwand) 

o Contactallergie (door stoffen in contact met de huid) 

 nikkel (sieraden, geld, schaar) 

 parfums 

 rubber 

 conserveermiddelen in shampoo bodylotion 

o Gifstoffen 

 bijen of wespensteek 

o Antibiotica. Voor een operatie wordt gevraagd of je allergisch bent voor een 

bepaald antibioticum. 



Het werkingsmechanisme (bron 14 boek) 

 

Normale situatie 

 Antigeen wekt afweerreactie op (niet-specifiek en specifiek) 

 Antistoffen worden gevormd (klasse IgG en IgM) 

 Antigeen wordt aangepakt via neutralisatie, opsonisatie en eventueel het 

complementsysteem 

 

Allergie 

 Antigeen wekt afweerreactie op (niet-specifiek en specifiek) 

 Antistoffen gevormd (klasse IgE) 

 IgE antistoffen binden aan mestcellen 

 Antigeen dat aan IgE antistof bind (gebonden aan mestcel) zorgt voor vrijkomen 

histamine 

 Histamine 

o ontstekingsverschijnselen, 

o prikkeling sensorische zenuwuiteinden,  

o samentrekken gladde spiercellen  

o verhoogde slijmproductie 

 

Kort stukje dvd Allergic to life 

Wat is de functie van de epipen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoimmuunziekte  

Autoimmuniteit is een reactie van het afweersysteem tegen het eigen lichaam 

Voorbeelden zie onderstaande tabel. Bekende voorbeelden zijn Reumatische artritis 

en ziekte van Crohn, type I diabetes. Normaal worden lymfocyten die het eigen MHC 

met antigeen binden door apoptose verwijderd. 

 

 

 

Immunodeficiëntie 

Er is sprake van immunodeficiëntie als het afweersysteem niet goed genoeg) werkt. 

 SCID waarbij het ADA gen gemuteerd is zodat er bepaalde afweercellen niet 

worden gemaakt. De patiënt moet in een steriele ruimte of pak leven. 

 AIDS als gevolg van het HIV virus dat de T helper cel infecteert 

 

 

 

 

 

 



Bloedgroepen 

 29 verschillende bloedgroepsystemen 

 drie allelen: A, B en 0 

 A (rbc bezitten antigeen A); antistoffen tegen antigeen B 

 B (rbc bezitten antigeen B); antistoffen tegen antigeen A 

 0 (rbc bezitten geen antigenen); antistoffen tegen antigeen A en antigeen B 

 AB (rbc bezitten antigeen A en antigeen B); geen antistoffen 

Antistoffen zijn ontstaan door contact met darmbacterien die lijken op A of B antigeen 

Antistoffen zijn van het type IgM en gaan niet door de placenta 

Bloedtransfusie 

 bloed van bloeddonor (0,5 liter) wordt gescheiden in verschillende fracties 

(plasma, rbc, wbc, plasma eiwitten, plaatjes etc.) en gescheiden bewaard 

 bij een transfusie krijgt iemand alleen de rbc en niet het plasma met eventuele 

antistoffen 

 bloedserum is bloedplasma waar de stollingsfactoren uit verwijderd zijn. 

 als iemand verkeerd bloed krijgt treedt er klontering op (agglutinatie) en 

verstopping van haarvaten 

 bloedgroep 0 is universele donor 

 bloedgroep AB is universele acceptor 

Resusfactor 

 85% mensen is resuspositief 

 rbc bevatten resusantigeen (D antigeen) 

 mensen die resusnegatief zijn hebben van nature geen antistoffen tegen resus 

 antistoffen tegen resus zijn van het type IgG, deze antistoffen gaan door de 

placenta 

 bij transfusie met resuspositief bloed gaat een resusnegatieve persoon anti 

resus maken 

 probleem bij resusnegatieve moeders die zwanger zijn van resuspositief kind 

 tijdens de zwangerschap, maar zeker tijdens de bevalling kan er bloed van het 

kind in het bloed van moeder terecht komen. Hierdoor worden er antistoffen 

en geheugencellen gevormd 

 bij een eventuele volgende zwangerschap van een resuspositief kind kunnen 

er complicaties optreden 

 er vindt bloedafbraak in de foetus plaats met alle gevolgen van dien 

(miskraam of kind met geelzucht) 

 als een kind met geelzucht wordt geboren moet het onder een blauwe lamp 

om te helpen met het afbreken van bilirubine; soms krijgt kind een 

bloedtransfusie 

 Om problemen te voorkomen krijgen resusnegatieve moeders in de dertigste 

week van de zwangerschap en vlak na de bevalling een injectie met anti D. 

 



Toepassen Transplantaties 

Transplantaties 

 bij geen goede MHC match kan afstoting optreden 

 cytotoxische T cellen herkennen het orgaan als lichaamsvreemd en 

beschadigen het waardoor het orgaan wordt afgestoten 

 sommige organen kunnen worden gedoneerd bij leven zoals de lever 

(stukje) of nier. De meeste organen kunnen alleen gedoneerd worden na 

overlijden 

 Eurotransplant beheert databases met patiënten en donoren. 

 een orgaan of weefsel moet snel worden getransplanteerd 

 bij een transplantatie worden altijd afweer onderdrukkende medicijnen 

gegeven zoals cyclosporine. 

Orgaandonatie (organen kunnen worden gebruikt om het leven van iemand anders te 

redden) 

 vanaf geboorte tot 12e jaar: ouders beslissen over donatie 

 Vanaf 12e jaar is het mogelijk om je als donor te registreren,  

 Tot 16e jaar wordt je ouders nog om toestemming gevraagd 

https://www.youtube.com/user/Donorvoorlichting  

 

 

 

 

 

 

Afsluitend Toneelstukje 

 

https://www.youtube.com/user/Donorvoorlichting

