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1. Bacteriën

Bacteriën zitten overal om ons heen. Ze kunnen voor
de mens nuttig zijn. De bacteriën in de darmen helpen
bijvoorbeeld bij de spijsvertering. Echter, bacteriën
kunnen ook schadelijk zijn en ons ziek maken.

Structuur
Bacteriën zijn ééncellig en tussen 0.2 tot 2 micrometer
groot. Een bacterie is gevuld met cytoplasma, dit is
de vloeistof waarin alle onderdelen van de cel liggen.
Het cytoplasma is omgeven door een celmembraan
met daarbuiten de celwand. De celwand van bacteriën
bestaat uit peptidoglycaan (mureïne), een netwerk van
polysachariden (koolhydraten). Door middel van een
gramkleuring kan zichtbaar worden gemaakt of deze
laag dik of dun is (zie classificatie voor meer informatie
over de gramkleuring). Verder kunnen bacteriën aan de
buitenkant een flagellum en pili hebben. Deze hebben
een functie in de beweging en binding van een bacterie.
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makkelijke test om de twee grote groepen bacteriën,
van elkaar te kunnen onderscheiden. De eerste stap is
het kleuren van de bacteriën met kristalviolet-jodium
complex. Daarna worden de bacteriën gewassen met
alcohol en vervolgens gekleurd met fuchsine. Grampositieve bacteriën kleuren paars, omdat de kleuring
vastgehouden wordt in de dikke peptidoglycaanlaag
om de cel heen. Een gramnegatieve bacterie heeft een
dunne laag peptidoglycaan, waardoor de kleuring kan
worden uitgewassen. Door vervolgens te kleuren met
fuchsine worden de bacteriën rood/roze. Deze bacteriën
hebben vaak naast de celmembraan, nog een extra
membraan aan de buitenkant. Deze bacteriën hebben
dus twee membranen. Daarnaast kunnen bacteriën nog
ingedeeld worden op het gebruik van zuurstof. Aerobe
bacteriën gebruiken zuurstof, anaerobe bacteriën
hebben geen zuurstof nodig.

Classificatie
Wanneer bacteriën onder de microscoop bekeken
worden, kunnen ze worden ingedeeld op hun uiterlijk.
Dit wordt ook wel de morfologie genoemd. Morfologie
omvat de vorm, grootte, ligging en de eigenschap om
de gramkleuring vast te houden. Bacteriën kunnen
verschillende vormen hebben (zie afbeelding 1). Zo heeft
de Staphylococcus een ronde vorm en is de Escherichia
coli staafvormig. Ook kunnen bacteriën in ketens liggen
(strepto-) of in groepen liggen (stafylo-).

Afbeelding 2: Grampositieve en gramnegatieve bacteriën

Afbeelding 1: Morfologie van bacteriën

Er zijn twee grote groepen bacteriën, namelijk
grampositieve en gramnegatieve bacteriën (zie
afbeelding 2). De gramkleuring is een snelle en
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Replicatie
Het erfelijk materiaal van bacteriën bestaat uit precies
dezelfde bouwstenen als bij de mens, namelijk uit
DNA. Bij bacteriën is dit in de vorm van een cirkel,
bestaande uit een enkele streng DNA. Wanneer een
bacterie gaat delen, wordt het DNA gekopieerd. Dit
stimuleert vervolgens de groei en de uitbreiding van de
celwand. Hierna ontstaat er een septum om de twee
dochtercellen te verdelen. Bacteriën kunnen plasmiden
hebben, dit zijn klein circulaire DNA-fragmenten die
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los in het cytoplasma liggen. Plasmiden zijn belangrijk
voor een andere vorm van overdracht van DNA, namelijk
conjugatie. Conjugatie is het proces waarbij een bacterie
met een pilus in een open verbinding komt met een
andere bacterie. Door deze opening kan er een kopie
van de plasmide worden overgebracht. Op deze manier
kunnen extra eigenschappen, zoals resistentie voor
antibiotica, worden overgedragen.

2. Virussen
Structuur
Het woord virus betekent letterlijk ‘gif’ en stamt uit de
tijd dat, behoudens het ziekteverwekkende karakter,
nog niet veel bekend was over het virus. Een virus
is een infectieus deeltje en is heel klein, veel kleiner
dan bijvoorbeeld een bacterie. Ook is de bouw veel
eenvoudiger dan die van bacteriën. Zo heeft een virus
geen stofwisseling, gebruikt het virus geen voedsel en
kan een virus zich niet zelfstandig voortplanten. Een
virus bestaat uit een aantal vaste componenten.
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Allereerst is er een hoeveelheid erfelijkheidsmateriaal
(DNA of RNA). Dit erfelijkheidsmateriaal wordt omgeven
door de capside. Dit zijn virus-specifieke eiwitten.
Bij een deel van de virussen zit hieromheen nog een
zogenaamde envelop, bestaand uit bestanddelen van
het virus en de gastheercel. Het complete virusdeeltje
wordt een virion genoemd.
Classificatie
Er zijn heel veel verschillende virussen met verschillende
eigenschappen (zie afbeelding 4).
Replicatie
Zoals eerder benoemd, kan een virus zich niet
zelfstandig voortplanten. Hiervoor is een levende cel
nodig, de zogenaamde gastheercel. Allereerst is voor de
binding van het virus op de cel, de juiste virusreceptor
nodig. Na de binding aan de juiste receptor, wordt het
virus opgenomen. Vervolgens wordt het DNA/RNA in
de cel vrijgelaten uit de capside. Dit DNA/RNA kan zich
dan inbouwen in het voorplantingssysteem van de
gastheercel en zo zorgen voor vermenigvuldiging van
de virusdeeltjes. De virussen worden in de gastheercel
gebouwd tot volwaardige nieuwe virussen. De
virusdeeltjes worden tot slot vrijgelaten uit de cel.
Vaak overleeft de gastheercel dit niet. Echter wanneer de
cel het wel overleeft, kan het virus zich langdurig blijven
vermenigvuldigen in de cel.

Afbeelding 3: De bouw van een virus

Afbeelding 4: Verschillende Virussen
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witte bloedcellen uit de bloedvaatjes worden gedrukt.
Dit zorgt voor vochtophoping tussen de cellen (oedeem).
- Pijn (dolor): Door de zwelling van het weefsel en de
schade aan het weefsel, worden de lokale zenuwbanen
geprikkeld. Dit leidt tot pijn op en rondom de
ontstekingsplek.
- Dysfunctie (functio laesa): Door bovenstaande
verschijnselen is het niet meer mogelijk om het
lichaamsdeel waarin de ontsteking zich bevindt normaal
te laten functioneren.

Afbeelding 5: De voortplanting van een virus

3. Ontsteking (inflammatie)
Kenmerken van een ontstekingsreactie
Een ontstekingsreactie ontstaat wanneer weefsel
beschadigd raakt. Dit kan door bijvoorbeeld een
trauma of contact met chemische stoffen. Bij
beschadiging van weefsel zullen de cellen in het weefsel
ontstekingsmediatoren uitscheiden, die leiden tot een
ontstekingsreactie.
Een ontstekingsreactie is te herkennen aan de volgende
verschijnselen:
- Roodheid (rubor): De bloedvaten gaan uitzetten
(vasodilatatie) en worden meer doorlaatbaar. Hierdoor
kunnen witte bloedcellen op de plek van de ontsteking
komen en het weefsel binnentreden.
- Warmte (calor): Door de verhoogde bloedtoevoer zal het
weefsel rondom de ontsteking warm worden.
- Zwelling (tumor): Door de verhoogde druk in de kleine
bloedvaatjes en de toegenomen doorlaatbaarheid van
de bloedvaten rondom de ontstekingsplek, zal vocht met
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Wat gebeurt er in het lichaam?
Een ontstekingsreactie heeft lokale en systemische
effecten op het lichaam. Deze effecten worden
aangestuurd en gestimuleerd door bepaalde
signaalstoffen van het immuunsysteem, de zogenoemde
cytokinen. Cytokinen worden geproduceerd door
bepaalde witte bloedcellen, waaronder de macrofagen.
Cytokinen die de ontstekingsreactie stimuleren, zijn
op de plaats van de ontsteking in grote hoeveelheden
aanwezig. De cytokinen zorgen voor vaatverwijding en
een versterkte doorbloeding (hyperaemie). Hierdoor
zullen ook meer witte bloedcellen de ontstekingsplaats
bereiken en uit de bloedbaan treden om het weefsel
binnen te dringen (diapedese). Diapedese is een proces,
waarbij witte bloedcellen zich binden aan moleculen
op de wand van de bloedvaten. Hierdoor worden de
bloedcellen afgeremd en beginnen de cellen “te rollen”
over de wand van het bloedvat. Uiteindelijk komen de
witte bloedcellen tot stilstand en kunnen ze zich tussen
de cellen van de bloedvatwand verplaatsen naar het
weefselvocht. Witte bloedcellen zullen op deze plek
helpen bij het herstel. Als de beschadiging is opgeruimd,
zal de ontstekingsreactie stoppen en kan het weefsel
herstellen.
Naast de genoemde lokale effecten geven cytokinen
aanleiding tot het aanmaken van de zogenoemde acute
fase eiwitten door de lever. CRP (C-reactief proteïne) is
een essentieel acute fase eiwit en wordt vaak gebruikt
als test om vast te stellen of er in het lichaam een
ontstekingsreactie aanwezig is. Het CRP kan met behulp
van bloedonderzoek worden gemeten. Een belangrijke
eigenschap van acute fase eiwitten is het activeren van
het complementsysteem. Het complementsysteem
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is een onderdeel van het immuunsysteem en bestaat
uit eiwitten, die bepaalde witte bloedcellen kunnen
activeren. Met deze activatie wordt de afweerreactie
ondersteund. Daarnaast activeren cytokinen het
temperatuur-regulatie centrum in de hersenen,
waardoor er koorts ontstaat. Koorts is een proces dat in
principe een gunstige werking heeft op het bestrijden
van ziekteverwekkers, aangezien deze gevoelig zijn
voor temperatuursverhoging. Ten slotte vindt er bij een
ontstekingsreactie leukocytose plaats. Dit houdt in
dat er in het beenmerg meer witte bloedcellen worden
aangemaakt.

4. Verschil tussen een ontsteking & 		
infectie?
Ontsteking
Eerder is al besproken dat een ontsteking (inflammatie)
een proces is waarbij het lichaam reageert op schade in
het lichaam. Oorzaken van schade kunnen bacteriën of
virussen zijn, maar ook beschadigde cellen of zelfs een
splinter. Het immuunsysteem ( of afweersysteem) stuurt
cellen aan die stofjes vrijmaken die hiertegen vechten en
het opruimen om zo verdere schade te voorkomen.
Soms wordt het afweersysteem geactiveerd door
gezond weefsel, zonder dat er een indringer of schade
aanwezig is. Dit heet dan een auto-immuunziekte. Het
lichaam ziet hierbij lichaamseigen cellen of stoffen als
lichaamsvreemd. Hierdoor gaat het afweersysteem dit
gezond weefsel aanvallen en zo juist onnodig schade
veroorzaken.
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Een voorbeeld hiervan is de aandoening reuma,
waarbij het afweersysteem antistoffen maakt tegen
lichaamseigen eiwitten in onder andere de gewrichten.
Hierdoor ontstaan ontstekingen in de gewrichten.
Infectie
Bij een infectie is er een micro-organisme dat het
lichaam binnenkomt, zich daar vermenigvuldigt en
schade veroorzaakt. Het afweersysteem valt vervolgens
het micro-organisme aan en ruimt het weer op. Op deze
manier voorkomt het lichaam dat dit micro-organisme
te veel schade aanricht. Voorbeelden van deze microorganismen zijn virussen, bacteriën, schimmels en
parasieten. De reactie van het afweersysteem op het
micro-organisme zorgt voor een ontsteking. Een infectie
is dus een ontsteking veroorzaakt door een microorganisme.
Verschil tussen een ontsteking en een infectie
In het kort gezegd is er bij een infectie altijd sprake van
een ontsteking, maar hoeft er bij een ontsteking niet
altijd sprake te zijn van een infectie. Een ontsteking
zonder infectie heet ook wel een ‘steriele ontsteking’.
Er zijn dan dus geen ziekteverwekkers aanwezig zoals
bacteriën of virussen, maar er is wel iets in het lichaam
aanwezig dat gezien wordt als schadelijk. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan die splinter of irritatie door chemische
stoffen. Een ontsteking met een micro-organisme
heet een ‘infectieuze ontsteking’, ofwel infectie. Het
belangrijkste verschil is dus of de reactie van het
afweersysteem veroorzaakt wordt door een microorganisme of niet.

Afbeelding 6: Ontstekingsreactie door het afweersysteem
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5. Aangeboren afweersysteem

Het aangeboren afweersysteem staat altijd direct
klaar en werkt snel. De eerstelijns afweer van het
afweersysteem bestaat uit mechanische barrières die
de ziektekiemen buiten houden. Dit zou je kunnen
vergelijken met loopgraven en mijnenvelden. Onze
huid is bijvoorbeeld een belangrijke barrière, maar
ook de slijmvliezen die onze longen, darmen en
geslachtsorganen bedekken en de microflora die hier
aanwezig is, houden ziektekiemen buiten ons lichaam.
Wanneer het een ziekteverwekker toch lukt om ons
lichaam binnen te dringen, staat de tweedelijns afweer
klaar. De tweedelijns afweer bestaat uit een aangeboren
en een verworven afweersysteem. Deze bestaan uit
allerlei eiwitten en verschillende typen afweer- of witte
bloedcellen. Belangrijke cellen van het aangeboren
afweersysteem zijn macrofagen, granulocyten,
mestcellen, NK cellen en dendritische cellen (zie
afbeelding 7). Zij hebben allemaal verschillende functies,
die soms overlappen. Bovenstaande cellen zullen
hieronder kort besproken worden.
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schadelijke stoffen die het lichaam zijn binnengekomen
door insluiting. Na insluiting (fagocytose) wordt het
pathogeen afgebroken (gefagocyteerd) door speciale
verteringssappen (zie afbeelding 8). Macrofagen kunnen
ook informatie doorgeven aan andere afweercellen.
Dit kunnen ze doen door signaalstoffen af te geven,
als een soort vuurtorens, die andere afweercellen de
juiste weg wijzen. Daarnaast kunnen ze stukjes van de
ziekteverwekkers op hun oppervlakte aanbieden, die
vervolgens herkend worden door bepaalde cellen van
het aangeleerde afweersysteem, de T-cellen.

Afbeelding 8: Schematische weergave fagocytose

Afbeelding 7: Het aangeboren afweersysteem bestaat uit
verschillende soorten cellen.

Macrofagen
Macrofagen zitten in al onze weefsels en staan als het
ware op wacht. Macrofagen kun je omschrijven als ‘grote
eters’, omdat ze heel effectief bacteriën, schimmels
en virussen opeten en afbreken. Dit gebeurt door een
proces dat fagocytose wordt genoemd. Fagocytose
is de vernietiging van ziekteverwekkers of andere

Avond 1

Granulocyten
Granulocyten worden zo genoemd, omdat ze vol
korreltjes, of ‘granules’ zitten. In deze korreltjes zitten
allerlei chemische en giftige stoffen. Granulocyten
zijn ook fagocyterende cellen, die kunnen worden
onderverdeeld in 3 verschillende families; de neutrofiele,
eosinofiele en basofiele granulocyt.
- De ‘neutrofielen’ zijn de voetsoldaten van het
afweersysteem en de witte bloedcellen die het meeste
voorkomen in ons bloed. Op het moment dat er een
infectie is en neutrofielen in aanraking komen met
signaalstoffen, verlaten ze in groten getale de bloedbaan
en gaan ze naar de plek van infectie. Hier fagocyteren en
verteren ze de bacteriën. Neutrofielen kunnen ook hun
granules over de bacteriën uitstorten. Dit is schadelijk
voor de bacteriën, maar ook voor het lichaamseigen
weefsel.

5

Gezondheidsuniversiteit 2020
Reeks 16 | Infectieziekten - Let’s go viral!
- De eosinofielen zitten vooral in weefsels, zoals de
luchtwegen en longen, maar een klein deel zit in het
bloed. Deze cellen zitten ook vol korreltjes en hun
belangrijkste functie is het bestrijden van schimmels
en parasieten, zoals wormen. Eosinofielen zijn ook vaak
betrokken bij allergische reacties.
- Van de basofielen is nog niet zoveel bekend en deze
komen ook het minste voor. Wel is bekend dat ze vol
histamine zitten en daarmee ook betrokken kunnen zijn
bij allergische reacties.
Mestcellen
Mestcellen lijken op basofiele granulocyten en
bevatten ook histamine en andere snelwerkende
afweermoleculen. Ze zitten in de weefsels en hebben
het antilichaam IgE op hun membraan. Deze cellen
kunnen heel erg sterk reageren op bepaalde prikkels en
heftige overgevoeligheidsreacties veroorzaken.
NK cellen
NK cellen, of ‘natuurlijke killer’ cellen zijn vooral
betrokken bij het bestrijden van virussen. Ze herkennen
cellen die geïnfecteerd zijn door een virus en geven dan
instructie aan deze cel om zichzelf te vernietigen. Een
virus is afhankelijk van een gastheercel om zichzelf te
vermenigvuldigen. Wanneer de cel zichzelf vernietigt,
kan het virus dus ook niet overleven.
Dendritische cellen
Dendritische cellen (DC) lijken een beetje op
macrofagen. Ze staan ook op wacht in de weefsels, maar
hun belangrijkste functie is om ziekteverwekkers als
het ware te ‘proeven’. Vervolgens gaan deze cellen op
weg naar de lymfeklieren om daar de informatie door te
geven aan de cellen van het adaptieve afweersysteem.
Ze kunnen gezien worden als boodschappers en
dirigenten van het afweersysteem, omdat ze de witte
bloedcellen van de juiste informatie voorzien en
aansturen.
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6. Verworven afweersysteem
Aangeboren vs. verworven
Het verworven afweersysteem staat ook wel bekend als
het adaptieve afweersysteem. Dit is het gedeelte van het
afweersysteem dat zich gedurende het leven ontwikkelt.
Waar het aangeboren afweersysteem binnen enkele
uren op een ziekteverwekker reageert, doet het
verworven afweersysteem dit pas later en specifieker.
Het verworven afweersysteem speelt een belangrijke
rol in de opbouw van immuniteit door het vormen van
geheugen tegen een bepaalde ziekteverwekker. Hierdoor
weet het afweersysteem precies wat gedaan moet
worden tegen die ziekteverwekker. De afweerreactie is
dan specifieker, sneller en sterker.
B- & T-cellen
De B- & T-cellen (ook wel B- & T-lymfocyten) spelen een
belangrijke rol binnen het verworven afweersysteem.
Deze cellen worden aangemaakt in het beenmerg en
behoren tot de witte bloedcellen. Na de aanmaak rijpen
de B-cellen verder in het beenmerg en de T-cellen in de
thymus. Na volledige rijping circuleren ze in het lichaam
en kunnen ze met hun receptoren een specifiek deel
van een ziekteverwekker (antigeen) herkennen. Iedere
B- en T-cel heeft zijn eigen specifieke receptor, waardoor
het lichaam veel verschillende ziekteverwekkers kan
herkennen. De B-cellen zijn betrokken bij de humorale
respons en de T-cellen bij de cellulaire respons.
De humorale respons komt in actie tegen
ziekteverwekkers die in het lichaam circuleren. Dit zijn
dus ziekteverwekkers die zich niet in lichaamscellen zelf
bevinden, maar bijvoorbeeld in het bloed. Meestal gaat
het om extracellulaire bacteriën. Na activatie van een
B-cel verandert deze cel in een plasmacel. Een plasmacel
is een grote cel die antistoffen maakt tegen de
ziekteverwekker. Deze antistoffen circuleren en kunnen
aan de ziekteverwekker binden om deze als het ware te
markeren. Deze markering heeft verschillende functies.
Dit kan een ziekteverwekker inactief maken, maar het
kan er ook voor zorgen dat andere afweercellen de
ziekteverwekker beter kunnen herkennen en kunnen
doden.
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De cellulaire respons komt in actie tegen
ziekteverwekkers die zich in lichaamscellen zelf
bevinden. Vaak gaat het hierbij om virussen. De
T-cellen zijn bij deze respons betrokken, hiervan zijn
verschillende soorten. De cytotoxische T-cellen (cyto =
cel, dus ‘giftige T-cellen’) zijn in staat om geïnfecteerde
cellen te herkennen en deze cellen vervolgens te doden.
Daarnaast zijn er ook T-helper cellen. Deze cellen
zijn betrokken bij de activatie van afweercellen die
geïnfecteerde cellen hebben ‘opgegeten’. T-helper cellen
ondersteunen bovendien de activatie van de B-cellen.
Er bestaat dus ook een interactie tussen de cellulaire en
humorale respons van het verworven afweersysteem.
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ook sterker is (groter oppervlak).

Afbeelding 10: De opbouw van immuniteit

7. Antibiotica & resistentie
Antibiotica
Een antibioticum is een stof die micro-organismen doodt
(bactericide) of remt in de groei (bacteriostatisch) en die
geen schade doet aan de gastheer. Er zijn verschillende
spectra:
- Breedspectrumantibiotica: werken op verschillende
soorten bacteriën. Deze kunnen gramnegatief en
-positief zijn.
- Smalspectrumantibiotica: zijn specifieker gericht op één
bacteriesoort, vaak grampositief.

Afbeelding 9: De humorale en cellulaire respons van het
verworven afweersysteem

Immuniteit
Een antigeen wordt dus herkend door een specifieke
B- of T-cel. Wanneer deze B- of T-cel een antigeen voor
het eerst herkent, duurt het enkele dagen voordat de
cellen voldoende zijn geactiveerd en er antistoffen
worden geproduceerd. Na de eerste activatie ontstaan
er geheugen B- en T-cellen. Deze geheugencellen spelen
een rol bij immuniteit. De geheugencellen zorgen
ervoor dat het adaptieve afweersysteem bij een tweede
infectie sneller en sterker kan reageren (Afbeelding 10).
Bij een tweede blootstelling zie je dat het verworven
afweersysteem (rood) eerder actief wordt en de reactie
Avond 1

Soorten Antibiotica:
A) Celwandsyntheseremmers
Normaal gesproken zijn er crosslinks als verbinding
aanwezig tussen de ketens in de bacteriewand.
Celwandsyntheseremmers zorgen ervoor dat deze
crosslinking niet meer plaats kan vinden. Zo kan de
celwand niet meer goed opgebouwd worden. Dit
veroorzaakt zwakke celwanden, waardoor er water kan
intreden. Dit zorgt voor zwelling en uiteindelijk het
barsten van de cel. Het is alleen effectief in groeiende
cellen. Voorbeelden zijn penicillinen en cefalosporinen.
B) Eiwitsyntheseremmers
Deze antibiotica werken in op snel delende cellen
door de eiwitvorming te remmen of afwijkende
eiwitten te produceren. Voorbeelden zijn doxycycline
(breedspectrum) en gentamicine. Bijwerkingen van
deze antibiotica zijn o.a. gele tanden (bij kinderen) en
pigmentatie na blootstelling aan zonlicht.
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C) Nucleïnezuursyntheseremmers
Nucleïnezuursyntheseremmers remmen stoffen
die nodig zijn voor DNA-replicatie, recombinatie en
reparatie. Het werkt bactericide. Voorbeelden zijn
ciprofloxacine en rifampicine.

Afbeelding 11: Verschillende aangrijpingspunten van
verschillende antibiotica

Resistentie
Een bacterie is resistent tegen een antibioticum, zodra
het blijft vermenigvuldigen in de aanwezigheid van de
therapeutische hoeveelheid van het antibioticum.
Mogelijke oorzaken voor resistentie zijn:
1. Spontane mutaties, waarbij sommige bacteriën resistent
worden.
2. Selectie door antibioticagebruik. Na gebruik overleven
alleen gemuteerde bacteriën, die hierna gaan delen.
Uiteindelijk bestaat de hele populatie uit resistente
bacteriën.
Hierdoor kunnen bacteriën ontstaan/overblijven die
mogelijk de binnenkomst van antibiotica blokkeren, de
binding met een antibioticum minder effectief kunnen
maken en/of ervoor zorgen dat het antibioticum naar
buiten wordt gewerkt.
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8. Vaccinatie & antivirale middelen

Vaccinaties (inentingen) zijn belangrijk voor het
beschermen van het lichaam tegen ernstige
infectieziekten, zoals mazelen, kinkhoest of
baarmoederhalskanker. Vaccinaties bevatten vaak
deeltjes van de ziekteverwekker, ook wel antigenen
genoemd. Ze stimuleren het lichaam om antistoffen te
maken zonder dat de persoon de ziekte daadwerkelijk
doormaakt. Hierdoor is het lichaam beschermd tegen de
ziekte wanneer het daadwerkelijk in contact komt met
de ziekteverwekker.

Er zijn verschillende soorten vaccinaties:
A) Actieve vaccins
Actieve vaccins zijn vaccinaties waarbij het lichaam zelf
afweer aanmaakt tegen de ziekeverwekker waar tegen
je wilt beschermen. Ze bestaan uit levend-verzwakte
vaccins (bijv. gele koorts), hele gedode vaccins, subunit
vaccins (bijv. hepatitis B), en waarschijnlijk binnenkort
ook RNA-vaccins (COVID-19). Alle vaccins uit het
rijksvaccinatieprogramma zijn actieve vaccins.
- De levend-verzwakte vaccins zijn, zoals de naam al
zegt, verzwakt waardoor ze geen ziekte meer kunnen
veroorzaken. Zowel het aangeboren als het verworven
afweersysteem wordt hiermee geactiveerd. Een vaak
gehoorde zorg is de veiligheid van verzwakte vaccins.
Echter komt het zeer zelden voor dat een virus of
bacterie weer actief wordt en als gevolg daarvan
daadwerkelijk ziekte veroorzaakt.
- Subunit vaccins bestaan uit gezuiverde, slechts kleine,
niet-levende deeltjes van de ziekteverwekker. Dit zorgt
ervoor dat het vaak zwakke antigenen zijn, met als
resultaat een zwakke immuunrespons. Om het vaccin
toch te laten werken, wordt het zwakke antigen vaak
gecombineerd met een sterk antigen (adjuvant). Samen
met een adjuvant, is het vaccin in staat om een sterke
immuunrespons te initiëren.
B) Passieve vaccins
Passieve vaccins bevatten geen verzwakte virus- of
bacteriedeeltjes, maar alleen antilichamen tegen de
ziekteverwekker. Deze vaccins activeren dus niet het
eigen afweersysteem, vandaar de term ‘passief’. Ze
beschermen direct tegen de ziekteverwekker waar de
antilichamen tegen gericht zijn, waardoor het vaak
in meer acute situaties gegeven wordt. Het nadeel is
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het menselijk lichaam verlaten. Alleen actieve vaccins
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komt met de daadwerkelijke ziekteverwekker, zal een
secundaire reactie starten waarbij het lichaam meteen
kan reageren op de ziekteverwekker. Hierdoor ervaart de
persoon weinig tot geen klachten.

Processen in het lichaam
Wanneer het lichaam voor het eerst in contact komt
met een ziekteverwekker leidt dit tot een primaire
respons. Deze bestaat uit twee fasen: (1) activatie van
het aangeboren afweersysteem en (2) activatie van
het verworven afweersysteem. De primaire respons,
wanneer succesvol, heeft drie doelen:
A) Ziekteverwekker opruimen
B) Afweersysteem versterken om toekomstige infecties te
voorkomen
C) Vormen van geheugen T- en B-cellen om een snelle
reactie te op gang te brengen wanneer het lichaam weer
in contact komt met dezelfde ziekteverwekker.
De secundaire respons wordt geactiveerd wanneer
het lichaam weer in contact komt met dezelfde
ziekteverwekker. De geheugen T- en B-cellen worden
geactiveerd. Deze cellen onthouden het soort
ziekteverwekker en welk antilichaam er geproduceerd
moet worden. Hierdoor zijn de geheugen T- en
B-cellen in staat om sneller en sterker te reageren op
de ziekteverwekker. B-cellen zijn in staat om sneller
en meer antilichamen te vormen. Als resultaat wordt
de ziekteverwekker sneller opgeruimd, waardoor er
minder of geen symptomen worden ervaren. De werking
van een vaccin is gebaseerd op deze processen in het
lichaam. Tijdens de inenting wordt de primaire respons
gestart, waardoor het lichaam alvast de juiste geheugen
T- en B-cellen vormt. Wanneer het lichaam in contact
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Afbeelding 12: Actieve en passieve immuniteit

Antivirale middelen
Antivirale middelen werken tegen een specifiek virus of
een specifieke virusfamilie. Deze middelen zijn statisch:
je hebt je immuunsysteem nodig om echt te genezen. Er
treedt meer resistentie op bij het gebruik van antivirale
middelen dan bij antibacteriële middelen. Er zijn
antivirale middelen beschikbaar tegen onder andere
influenza, HIV en herpesvirussen.
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Stellingen
1. Gramnegatieve bacteriën hebben twee celmembranen,
grampositieve bacteriën hebben één celmembraan.

- Septum: tussenschot.

2. Een virus is altijd opgebouwd uit de volgende
componenten: erfelijkheidsmateriaal (DNA of RNA),
omgeven door een capside en een envelop.

-

3. Een ontstekingsreactie kenmerkt zich door roodheid,
zwelling, pijn en dysfunctie.

-

-

4. Bij een infectie ontstaat er een ontstekingsreactie op
een micro-organisme.
5. Macrofagen behoren tot de fagocyterende cellen van het
lichaam.

7. Alle antibiotica doden bacteriën.

-

8. Passieve immunisatie middels een vaccinatie leidt altijd
tot levenslange bescherming tegen de desbetreffende
ziekteverwekker.

-

6. De cytotoxische T-cellen en T-helper cellen maken
deel uit van de humorale respons van het verworven
afweersysteem.

Begrippenlijst
1. Bacteriën
- Cytoplasma: vloeistof in een cel waarin alle onderdelen
liggen.
- Flagellum: eiwit aan de buitenkant van de cel, dat zorgt
voor voortbeweging.
- Morfologie: onderdeel van de biologie dat de bouw en
vorm bestudeert van organismen.
- Peptidoglycaan: een netwerk van polysacharidenketens
(koolhydraten) waaruit de celwand van bacteriën
bestaat.
- Pilum: eiwit aan de buitenkant van de cel dat zorgt voor
aanhechting aan andere bacteriën.
- Plasmide: kleine, cirkelvormige streng DNA dat zich
buiten het noodzakelijk chromosomaal DNA bevindt.
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-

-

-

-

2. Virussen
Capside: omgeeft het erfelijkheidsmateriaal en bestaat
uit virus-specifieke eiwitten.
Envelop: bestaat uit bestanddelen van het virus en de
gastheercel.
Virion: complete virusdeeltje.
Gastheercel: levende cel die een virus nodig heeft om
zich te kunnen voortplanten.

3. Ontsteking (inflammatie)
Rubor: Latijn voor roodheid.
Vasodilatatie: het uitzetten van de bloedvaten.
Calor: Latijn voor warmte.
Tumor: Latijn voor zwelling.
Oedeem: vochtophoping.
Dolor: Latijn voor pijn.
Functio laesa: Latijn voor dysfunctie.
Cytokinen: signaalstoffen die geproduceerd door
bepaalde witte bloedcellen en een ontstekingsreactie
ondersteunen.
Hyperaemie: een versterkte doorbloeding.
Diapedese: het vermogen van witte bloedcellen om uit
de bloedbaan te treden na hechte binding aan cellen van
de bloedvatwand.
Acute fase eiwitten: deze eiwitten worden bij een
ontstekingsreactie in het lichaam geproduceerd door de
lever.
C-reactief proteïne: een acute fase eiwit dat
geproduceerd wordt door de lever en vaak als test dient
bij bloedonderzoek.
Complement systeem: een onderdeel van het
afweersysteem bestaande uit eiwitten die via
verschillende routes geactiveerd kunnen worden en de
ontstekingsreactie ondersteunen.
Koorts: een verhoging van de lichaamstemperatuur naar
minimaal 38 graden.
Leukocytose: een verhoogde aanmaak van witte
bloedcellen door het beenmerg.
Immuunsysteem: afweersysteem
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4. Verschil tussen een ontsteking & infectie?
Inflammatie: een ontsteking waarbij het afweersysteem
actief is.
Immuunsysteem: afweersysteem.
Auto-immuunziekte: een aandoening waarbij het
afweersysteem gezonde delen van het lichaam aanvalt.
Antistoffen: eiwitten die door afweercellen gemaakt
worden om lichaamsvreemde stoffen onschadelijk te
maken.
Micro-organismen: organismen die te klein zijn om met
het blote oog te zien, bijvoorbeeld bacteriën of virussen.
5. Aangeboren afweersysteem
Microflora: verzamelterm voor micro-organismen in ons
lichaam die helpen bij de afweer.
Fagocytose: de vernietiging van ziekteverwekkers
of ander schadelijke stoffen die het lichaam zijn
binnengekomen door insluiting, ook wel het ‘opeten’
van schadelijke stoffen.
T-cellen/T-lymfocyten: afweercellen, die onderdeel zijn
van het verworven afweersysteem.
Histamine: een biogene amine die in het lichaam wordt
aangemaakt en meerder functies vervult. Zo versterkt
het onder andere de afweerreactie. Histamine komt
vaak vrij bij allergische reacties.

6. Verworven afweersysteem
- Immuniteit: opgebouwde weerstand tegen een
bepaalde ziekteverwekker.
- Humorale respons: onderdeel van het verworven
afweersysteem dat in actie komt tegen ziekteverwekkers
die in het lichaam (bloed) circuleren. B-cellen maken
deel uit van de humorale respons.
- Cellulaire respons: onderdeel van het verworven
afweersysteem dat in actie komt tegen ziekteverwekkers
die zich in lichaamscellen zelf bevinden. T-cellen maken
deel uit van de cellulaire respons.
- Antigeen: het deel van een ziekteverwekker dat in staat
is om het afweersysteem te activeren, dit deel wordt
herkend door de afweercellen.
- Antistof: stoffen gemaakt door B-cellen die een
ziekteverwekker markeren om zo herkenbaar te maken
voor het afweersysteem.
- Beenmerg: sponsachtig weefsel in de botten dat veel

Avond 1

Een gezond idee
van het
Maastricht UMC+

stamcellen bevat, hieruit kunnen bloedcellen gemaakt
worden.
- Thymus: belangrijke klier ter hoogte van het borstbeen
voor de ontwikkeling van het afweersysteem, ook wel
zwezerik genoemd.
7. Antibiotica & resistentie
- Bactericide: een stof die een bacterie doodt
- Bacteriostatisch: een stof die een bacterie remt.
- Breedspectrumantibiotica: werken op meer
verschillende soorten bacteriën. Gramnegatief en
grampositief.
- Smalspectrumantibiotica: specifieker gericht op een
bacteriesoort, vaak gram positief.
- Crosslinks: verbinding die twee ketens aan elkaar
koppelt
- Recombinatie: hergroepering. Het ontstaan van nieuwe
combinaties allelen/genen.
- Mutaties: plotselinge verandering in het erfelijke
materiaal (genen) van een organisme waardoor één of
meer eigenschappen veranderd zijn.
8. Vaccinatie & antivirale middelen
- Antigenen: stoffen die het afweerstelsel aanzetten tot
de vorming van antistoffen
- Adjuvant: zijn stoffen die worden toegevoegd aan een
vaccinatie om de immuunrespons tegen een zwak
antigeen te verhogen.
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