De opperhuid bestaat slechts uit dode huidcellen die zich in de lederhuid ontwikkelen en naar boven
worden ‘geduwd’.
Niet waar. De opperhuid bevat ook melanocyten, wat geen dode huidcellen zijn.
Zweet uit de lederhuid is sterk geurend en zorgt voor het soepel blijven van de huid.
Niet waar. Zweet bestaat uit water, zout en andere stoffen en dient ter verkoeling van de huid
Wanneer bij een brandwond een witte ondergrond wordt gezien, betekend dat dat het een diepe
brandwond is, omdat de vetlaag van de huid zichtbaar is.
Waar. Bij een zichtbare/verbrande vetlaag spreken we van een 3e-graads brandwond.
Vitale sensibiliteit kruist in de medulla en gnostische sensibiliteit kruist in het ruggenmerg
Niet waar. Het is precies andersom!
Nociceptie is een onderdeel van de pijnbeleving.
Waar. Zie afbeelding in tekststuk 3.
Bij een patiënt met pijnen zonder aanraking, is er sprake van allodynie en dus van een verhoogde
centrale sensitisatie.
Waar. Zie tekststuk 4.
Een Ab vezel kan zorgen voor een inhibitie van het P-neuron
Waar. Door een cel te stimuleren die een onderdrukkende functie heeft (SG-cel), is er dus een
onderdrukking van de pijnrespons door het P-neuron. Zie ook afbeelding in tekststuk 4.
Botox is een vulmiddel dat ervoor zorgt dat de huid weer strak komt te staan en daarmee rimpels
verdwijnen.
Niet waar. Botox is een neurotransmitter-remmer, waardoor acetylcholine niet meer vrijkomt en er
geen spiercontractie kan optreden.
Jeuk is, net als pijn, een beschermende prikkel tegen invloeden van buitenaf.
Waar. Evolutionair gezien is jeuk een beschermer tegen ‘kriebelende gevaren van buitenaf’.
De medicatie tegen jeuk berust op hetzelfde principe als het wrijven op een wondje.

Waar. De werking is door een andere sensatie in de huid op te wekken, waardoor een soort gatecontrol effect wordt opgewekt.
Neuropathie is een van de eerste aandoeningen die patiënten met diabetes ervaren en is daarom een
van de aanwijzingen om de suikerwaardes van een patiënt te onderzoeken.
Niet waar, neuropathie is een van de latere aandoeningen die bij diabetes voorkomen.
Wanneer iemand van grote verantwoordelijkheden wordt ontzien door ziek te zijn, kan het
biopsychosociaal model verklaren waarom deze persoon langer dan gemiddeld ziek zou zijn.
Waar. Door het ziek ‘blijven’ is er iets wat ‘ziektewinst’ wordt genoemd; hierbij is het voordeliger
voor de patiënt om ziek te blijven dan beter te worden. Dit heeft betrekking op het sociale en
psychische aspect.

