
Stellingen & antwoorden – Avond 1: De huid 

1. De huid speelt een essentiële rol in de omzetting van cholesterol naar vitamine D onder 

invloed van zonlicht.  

Antwoord: juist.  

 

2. Is de afwijking die wordt omschreven een tekenbeet? De afwijking bevindt zich op de 
bovenarm is solitair, kinderhandpalmgroot, kokadervormig, scherp begrensd, rood, 
erythemateus.  
Antwoord: juist.  
 

3. Het plaveiselcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. 

Antwoord: Onjuist, het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. 

 

4. Eczeem vindt alleen plaats na contact met een stof waar de persoon overgevoelig voor is. 

Antwoord: Onjuist. Eczeem vindt inderdaad plaats na contact met een stofje waar iemand 

allergisch voor is, maar kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van droge lucht en vaak wassen 

(asteatotisch eczeem) of bij veneuze insufficiëntie (hypostatisch eczeem). 

5. Uitlokkende factoren voor een psoriasis-opvlamming zijn: recentelijk ziek geweest, stress, 
een slechte hygiëne en medicatiegebruik.  
Antwoord: Onjuist, een psoriasis-opvlamming kan door verschillende factoren worden 
uitgelokt. Van de factoren die hierboven genoemd zijn recentelijk ziek geweest, stress en 
medicatiegebruik, mogelijk veroorzakend voor een opvlamming. De hygiënestatus van een 
patiënt is geen uitlokkende factor. Dat psoriasis komt door een slechte hygiëne is een vaak 
voorkomende misopvatting. De huidafwijking is omdat de huid op die plekken zich meer aan 
het delen is, dit is dus eigenlijk veel nieuwere huid, dus zou je zelfs kunnen zeggen dat dit 
schoner is dan de normale huid! 
 

6. Puistjes ontstaan door de ophoping van talg. 

Antwoord: Onjuist. In de talgklieren bevinden zich bacteriën (m.n. de Propionibacterium 

acnes) die talg omzetten in vetzuren. De combinatie van de opgehoopte talg en de 

irriterende vetzuren die in de aangrenzende huid terecht komen, nadat het verstopte follikel 

is open gescheurd, veroorzaken puistjes.  

7. Een derdegraadsbrandwond doet pijn. 
Antwoord: Onjuist. De zenuwen zijn aangetast.  
 

8. Voelen wordt onderverdeeld in drie aparte zintuigen die vooral in de huid liggen; tastzin, 
thermoceptie (warmte en koude) en nociceptie (pijn). 
Antwoord: Juist 

 


